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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

El President Suàrez
juga amb foc

Amic lector: .
Les peripècies del Govern d'UCD amb la frenada imposada a les autonomies i el

viatge de Suàrez als Estats Units han omplert de sobresalts els observadors polítics du-
rant els últims dies.

Els comentaristes governamentals han donat tres versions diferents de la trobada
del president Suàrez amb Carter. Uns han afirmat que hi anava per a tractar de l'OTAN;
d'altres han dit que el motiu del viatge sorpresa a Amèrica era la malaltia, que alguns
creuen definitiva, del mariscal Tito. La tercera versió, finalment, parlà que el govern in-
tentava no entrar a l'OTAN però en canvi reforçaria enèrgicament els compromissos mi-
litars que ens lliguen als Estats Units.

La versió que fa referència a Tito ningú no la creu. És molt clar que en els pactes de
la postguerra mundial, quan l'imperi americà i el soviètic es dividiren les àrees d'influèn-
cia, Iugoslàvia queia dins de l'esfera soviètica i passi el que passi després de la mort de
Tito, res no serà excessivament desfavorable als interessos de l'URRS en aquell país. El
viatge no es justifica per això.

Les altres versions fan referència a l'OTAN. És probable que l'UCD hagi advertit que
una entrada d'Espanya a l'OTAN li produirà un greu desgast de la seva imatge, ja que la
gent d'aquí no té cap interès en vincular el país a un bloc agressiu com és el Tractat de
l'Atlàntic Nord. L'alternativa a això ós el neutralisme, però aquestat actitud, el govern
Suàrez, lligat als interessos multinacionals, no se la pot permetre. Això és el que explica-.
ria la tercera hipòtesi: no a l'OTAN però sí a uns lligams més sòlids amb Estats Units.
Això ens produeix, en moments de crisi mundial, el mateix grau de perillositat que si
fóssim a l'OTAN, sense els beneficis que es deriven de ser membre d'aquest club.

En tot cas i coneixent com ja coneixem en Suàrez, és probable que la visita a Carter i
el tractament d'aquests temes fos únicament per a reforçar la pròpia imatge del Presi-
dent. Una actitud d'aquest tipus lligaria perfectament amb la frivolitat amb què es porta
la política internacional dels últims quatre, anys ençà. , * . .::

Ben cordialment.

En aquest
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L'àlbum que recull el concert que Tete Montoliu ens va oferir al Pa
lau de la Música Catalana II " T P. T F ^
el dia 8 de maig de 1979. ^ ^ II nwrtrTt í u

v U L I U
Per vós. si llegiu aquestes ratlles, pot-ésser uns ocasió de
viure "en diferit" aquell concert històric, si és que no hi
éreu. Si és que sí, que hi éreu, no cal que en parlem més:
el dobje-disc serà una magnífica constatació documental.
En aquell concert, en TETE es va manifestar tal com elles
ara, d'una manera prou ampla i prou clara com per poder-
lo conèixer. Tocant tot sol, primer: actuant en trio,

I després. Reconstruïm obres clàssiques del jazz, de manera
fulgurant ("Aerigm", "Sweet Lorraine". "Walk in" , "A
child is born", empalmant "Round midnight" emb "Blue
Monk"...) i sempre amb aquella precisió tècnica
meravellosa que no es desdiu de la seva fantasia creadora
sinó que encara l'estimula i là fa més possible. Al mateix
temps, expressant-se de manera original en l'idioma del
blues a través de les seves composicions pròpies ("Blues
del Palau", "Jo vull que m'acaricïis"...). I també, i molt
especialment, adaptant al seu idioma jazzístic algunes
melodies tradicionals catalanes ("Cançó del lladre", "La
dama d'Aragó", "Cant dels Ocells", "Rosó"...) que a fora
del nostre país les hi aplaudeixen bojament i les fan bisar.
entusiasmats, els jazz-fans d'arreu del món (amb raó, jo
crec. perquè són precioses).
És a dir, aquest ós en TETE MONTOLIU, aquest fou el seu
concert al Palau de' la Música Catalana i aquesta és la
gravació fonogràfica que n'ha quedat com a testimoni. No
la deixeu passar per alt. ',

Tots els dissabtes de 5 a 7 de la tarda ens trobeu a:

Music-hall del dissabte
Dues hores amb tot allò que és la música d'avui, concursos,
entrevistes, etc, etc.
Realitzat i presentat per ^
Joan Carles Doval



Cartes a

L'HORA

UN «CABILDO»
MOLT FOSC

Senyor Director:
Voldria tornar a parlar de

la Confraria de Pescadors de
Vilanova. Algunes persones
creuen que milloraran la Co-
fraria demanant un vot de
confiança per a l'actual
Capítol. Fa molts anys que a
la platja estem lluitant per
aquest ideal i l'única manera
possible és fent una neteja
en profunditat i a fons a tot
l'òrgan rector d'aquesta i,
després de la neteja, una
bona desinfecció. Sols d'a-
questa manera veurem
millorar-la i prosperar. ! això
s'aconsegueix lluitant per
consolidar la democràcia i
no com volen fer aquests
emparant el continu'ísme
franquista dins la Confraria
en donar un vot de confian-
ça al Capítol del Pòsit.

També vull dir que jo
hauria felicitat aquestes per-
sones i m'hi hauria posat al
costat si realment haguessin
volgut millorar alguna cosa
a la Confraria. Però a la
Confraria estan passant co-
ses pitjors que durant l'èpo-
ca franquista. Recordem que
el 30-10-79, el Capítol del
josit junt amb quatre incon-
dicionals triats a dit, varen
celebrar una «Reunión Ge-
neral de Juntas Directivas»,
jjmD el següent ordre del
a.la'- 1er) Lectura i aprovació,
J1 cal, de l'Acta de la reunió
anterior de la Junta General,
«on) Lectura i aprovació, si
^ de l'estat general de
comptes de l'any 1978. 3er)
uquidació del pressupost de
'any 1978. 4rt) Presentació

' Pressupost de l'any
; f 9. 5è) Lectura i aprova-
l ' V 1 cal. dels comptes de
'^Cooperativa del Mar. 6è)
S°l-hc,tud de préstec al Crè-
° ! t Social de Pesca. 7è) Ex-

ició dels problemes sor-

gíts en relació amb els Esté-
tuts i les Eleccions.

Cal tenir en compte que
en aquesta famosa reunió,
entre els components del
Capítol del Pòsit i els assis-
tents a ella, no depassaven
la dotzena de persones. No
creuen que això és un frau
dels que ens estan «colant»
a cada moment? Qualsevol
dels pupts que he esmentat
és única, sola i exclusiva
competència de l'Assemblea
General Ordinària. 0 és que
tota la vida als confrares
d'aquesta platja només ens
tenen en compte a l'hora de
pagar, i pagar sense tenir
cap dret a saber què se'n fa
dels nostres diners? S'ha
parat algú a pensar on van a
parar o què se'n fa dels
trenta-cinc o quaranta mi-
lions de pessetes a què puja
l'import del set per cent de
les vendes de la llotja?

Crec que això és el que
s'ha de dir i no donar el vot
de confiança a aquest capí-
tol.

Atentament,

Josep Fort Gras
Vilanova I la Geltrú

(Garraf)

MILLORAR
ELS TRENS
DE SARRIÀ

Senyor Director:
Ei motiu de la present és

fer alguns comentaris al fun-
cionament dels trens de Sa-
" ï à . ..." . • , , . ,

Ja fa un temps que
aquests ferrocarrils han pas-
sat a dependre de la Gene-
ralitat. En general, no. van
malament. Són força pun-
tuals i fa goig de veure els
noms de les estacions cata-
ianitzats adientment.

Però l'estat dels trens és
més aviat lamentable. Quan
els vagons van ser com-
prats, nous de trinca, feien
molt de goig. Durant un
temps, l'esforç dels treballa-
dors de la companyia els và
mantenir en un estat de fun-
cionament excel·lent. Però
ara ja acusen molt el pas
dels anys, les vies deuen es-
tar molt deixades si hem de
jutjar per sotragueig i això
m'imagino que és perillós.
També és perillós el defi-
cient tancament de les por-
tes. Sovint resten obertes
quan el tren ja és en marxa.
Un gest brusc involuntari i
alguna persona gran, o un
infant, podrien prendre mal.

Crec que la Generalitat,
hauria de mirar d'anar subs-
tituint el material vell o bé
reparar-lo si és que cal que
duri encara uns quants anys.

Ah I Una altra cosa final-
ment. Emb sembla absurd
que en uns trens com
aquests, de recorregut rela-
tivament breu, es mantin-
guin encara les ridícules i
discriminatòries dues clas-
ses. És incomprensible que
encara no s'hagin abolit.

Ben atentament. . -•

Maria Robert
Barcelona

ADHESIÓ

Ens adherim al manifest,
«Unitat per la cultura» que
presenta Josep Maria Ca-
ra ndel I a L'HORA núm. 43
del 7 al 13 de gener de
1980.

Endavant!
-En nom de PEL·LÍCULA..;

: ^ ' J o a q u i m Romaguera
i Ramió

(Barcelona)

NI ESTATUT
DEL
TREBALLADOR 1
NI
ACORD-MARC ^
Senyor Director: - .:

Ningú que digui que de-
fensa els treballadors i llurs
interessos no pot acceptar
impertorbable la vergonya
de l'Estatut del Treballador i
dir, encara, que «ós accepta-
ble i té parts positives». No
es pot acceptar que una
central sindical hagi col·la-
borat d'aquesta manera a
una llei que converteix els
treballadors en carn de canó
sense veu ni vot en res, pit-
jor que esclaus.

Pel que fa a l'acord-marc, .
igual. Que ens el disfressin
com vulguin, però és una
derrota per a la ciasse obre-
ra, avalada pels qui es diuen
els seus dirigents. No té '
nom fer pactes amb la pa-
tronal i menys quan els re-,
butgen la majoria dels tre-
balladors del nostre pafs. >

Atentament.
Josep Fernéndez Vicente

Tarragona

GRÀCIES!

Amics de L'HORA:'
Només quatre ratlles per

a donar-vos la meva enhora-
bona per l'article de Josep
Gifreu sobre «Premsa cata-
lana, quasi tota en castellà»
que publicàreu en el número
36 del 18 de novembre de
1979, car aquest article ha
rebut el premi «Avui» de la
Nit de Santa Llúcia, encara
que compartit. . ' ' :
< Rebeu la meva salutació i
encoratjament per la tasca
que porteu .endavant. * - /•• •

Pere Gras
Reus (Baix Camp)
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Zo Casa Blanca, el president Carter parla d'estratègia amb els seus assessors, Brezzinski i Frank Moore.
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MATEO MADRIDEJOS

£1 clima de guerra freda
amenaça reforçar els bloct
militars, accelerar la carrera
armamentista i provocar una
rigidesa ideològica que
arruïnarà les alternatives de
l'esquerra

La invasió d'Afganistan pels bün-
dats soviètics ha actuat com un deto-
nant del clima de guerra freda. Els re-
sultats són a la vista i no poden ser
més desencoratjadors: la congelació
de qualsevol mesura de desarmament
o de control dels armaments i, en con-
seqüència, el resorgiment amb nova
empenta de la demencial carrera ar-
mamentista; la crua realitat dels im-
però, que esvera els Estats que no de-
suarien recaure en el vassallatge; la
intensa acció psicològica, impulsada
principalment des de Washington i
Moscou, per a crear una realitat di-
plomatica estrictament bipolar des de
la qual puguin justificar-se tant la ri-
gidesa ideològica com la intervenció
armada. '

La nova situació coincideix, per
a més desgràcia* amb una gravíssima :
crisi econòmica, i encara que el sòcia-'
lisme moscovita es complau en ressal- .
tar les males perspectives per al siste-
ma capitalista, els especialistes vatid- •
nen que el malestar s'estendrà inexo-.
rablement als països dits socialistes,
on el partit únic fa de burgesia (Jac*
ques Attali), incapaç d'impedir el mal-' ,
baratament i d'assegurar un model de '
creixement. •·:.^:y

La «guerra freda» no és més que
una expressió que caracteritza un .
període de conflicte entre dos països o
dos blocs de països, els quals s'absté-;
nen d'utilitzar les armes, almenys di-

, rectament, però que viuen en perma- -
nent tensió. Segons diuen els erudits,.
fou utilitzada per primer cop pel prin- '
cep castellà don Juan Manuel, en el
segle XIV; ressuscitada pel financer
nordaméricà Bernard Baruch, a pri- ' ,
mers de 1947, fou definitivament po- •
pularitzada pel gran periodista Walter
Lippman per a definir la situació in-
temacional creada després de la dia-
locació de la coalició antihitleriana.^
Enfront de la naturalesa expansivar



Les rudimentàries armes dels guerrillers afgans han estat substituïdes per material modern nordamericà

LES CAMPANES SONEN PER L'EUROCOMUNISME •4-

El clima de guerra freda, com que
reflecteix la tensió entre dues estra-
tègies i dues ideologies, repercuteix
en la política interna dels Estats
afectats. El clar enduriment de les
posicions ideològiques, que es venia
detectant a l'Europa occidental d'en-
çà fa mesos, ha estat afavorit, a dre-
ta i a esquerra, per la intervenció so-
viètica a Afganistan. Els partits co-
munistes occidentals, els quals en
els moments culminants de la guerra
freda foren considerats com les
avançades de l'Exèrcit Boig, són un
dels principals focus d'atenció i d'in-
quietud.

El partit comunista francès, en
justificar la invasió d'Afganistan i
defensar tots i cadascun dels postu-
lats de la política exterior soviètica,
ha provocat un gran escàndol en el
país veí, on no sols sonen les campa-
nes per l'eurocomunisme, sinó que

s'allunyen les perspectives que l'es-
querri pugui triomfar en les elec-
cions presidencials previstes per a
l'any que vé. La visita a Moscou d'u-
na delegació del PCF, dirigida pel se-
cretari general, Georges Marchais, i
el comunicat conjunt de les seves
entrevistes amb Breznev han susci-
tat la diatriba i el sarcasme a gai-
rebé tots els diaris francesos no co-
munistes. L'aïllament dels comunis-
tes va acompanyat —com subratlla
Le Matin, pròxim als socialistes-
per «l'arrogància i provocació», i
com és obvi, per la descomposició
entre insults del cadàver de la «Unió
de l'esquerra»; perquè Georges Mar-
chais, amb una duresa en la qual al-
guns endevinen el vell stalinista, i
parlant des de Moscou, no sols va
lloar les glòries militars de la doctri-
na de la «sobirania limitada», sinó
que es va mostrar prou sectari com

per a situar els socialistes en al
camp de l'adversari. l |

El partit comunista italià, al con-|
trari, ha salvat l'honor de l'euroc(hfj
munisme, car a més de condemnar
la invasió d'Afganistan, va presentar.;
una moció a l'Assemblea europeâ
d'Estrasburg per a sol·licitar la retf-J
rada de les tropes sovièriques i incitar?
els governs europeus a no deixar-se
arrossegar pel remolí, ts clar ue
Berlinguer i les seves hosts no ^
de cap de les maneres tornar â
«ghetto» i reaccionen amb energiâ
davant de l'ominosa perspectiva que;
els tancs soviètics arruïnin la p*'?
cient i audaç política qua posar»-'
dempeus d'ençà deu anys. ^

El partit comunista d'Espanya, se-j
gons es desprèn de les seves rea<K
cions al cop de Kabul, no ha pogut;
anar tan lluí y com l'italià en la wya
condemna c < la intervenció soviets

8



del comunisme, la manifestació més
espectacular de la qual fou el cop de
Praga de febrer de 1948, el qual col.-
locà Txecoslovàquia dintre del «gla-
cis» sociètic, el president Truman llan-
çà una nova estratègia destinada a
«contenir» l'Exèrcit Roig i els seus
col·laboradors civils. L'estratègia nor-
damericana, naturalment, es fona-
mentava en una superioritat nuclear
que avui ba desaparegut.

El període de guerra freda, que va
assolir el seu paroxisme durant la
guerra de Corea (1950), va començar
a decaure després de la mort de Stalin
(1953) i es clogué oficiosament amb
l'armistici d'agost de 1963, quan els
Estats Units, l'URRS i Gran Bretanya
van signar un acord per a la prohibi-
ció de les proves nuclears a l'atmosfe-
ra, primer corol·lari de l'equilibri del
terror que s'havia anat establint.
Abans d'aquest desenllaç, un món a
un peu de l'abisme va baver de supe-
rar crisis molt greus (Berlín, Cuba) i
quedà atrapat entre els blocs militars
(OTAN, Pacte de Varsòvia) i ideològics
(caça de bruixes, internacionalisme al
servei del Kremlin).

Davant del repte
soviètic

Alguns diaris nordamericans gene-
ralment ben informats, com Tbe.New
York Times, llancen ja la idea d'una
«doctrina Carter» per a fer front al
repte plantejat pels soviètics, una me-
na de reedició de la «doctrina Tru-
man», adaptada a les circumstanciés.
Les sancions anunciades per la Casa
Blanca i les amenaces que esgrimei-
xen els cercles dirigents nordameri-
cans, sense excloure el boicot als Jocs
Olímpics de Moscou, constitueixen,
segons tots els indicis, el comença-
ment d'un llarg procés de «refreda-
ment» que només acabarà, en el cas
que Jimmy Carter sigui reelegit el no-
vembre proper, amb el previsible re-
lleu, per raons biològiques, dels ac-
tuals dirigents del Kremlin. Tot això,
és clar, a menys que Breznev decidei-
xi una retirada de les tropes sovièti-
ques d'Afganistan, là qual cosa real-
ment resulta tan inversemblant com
les reiterades explicacions ofertes per
encobrir el cop de força a Kabul.

L'URRS s'ha guanyat a pols l'enèr-

Georges Marchais (secretari general del PC francès) donà l'adhesió incondicional
a»a iniciativa soviètica d'invadir Afganistan

ca, formulada «des d'una posició de
classe i revolucionària», segons la
Precisió emprada per Mundo Obre-
*°« La desaprovació dels comunistes
espanyols potser no és

gica reacció de l'angèlic Carter i tot fa
suposar, com ja indicàvem en anàlisis
anteriors, que els dirigents del Krem-
lin —dividits o n o - van cometre un
error de càlcul que ara els és molt .
difícil de corregir. Les conseqüències
preocupen profundament a Moscou,
com ho demostren les declaracions a ,
Breznev a Pravda, en les quals va
llançar una crida als europeus occi-
dentals per tal que no es deixin arròs- .
segar per l'«aventurerisme» nordame-
r i c à . • •• • ••' '. ' • • ' • ' - •• , • ;

Als Estats Units, malgrat algunes
divergències de caràcter electoralista,
propiciades pels grups de pressió ce-
realistes, els quals es consideren per-
judicats per la reducció de les vendes
de blat; les mesures de Carter no sols
van rebre el suport del Congrés, sinó
d'alguns dels principals crítics de la
Casa Blanca, com Henry Kissinger.
L'exhibició dental del president, i no
precisament per somriure, ha suscitat
un clima de «unió sagrada», de jin-
goïsma, i ba contribuït a superar l'a-
nomenat «trauma vietnamita», fins ..
ara considerat com el principal fre .
per a qualsevol política intervencio-
nista.

L'Europa occidental es troba des-
concertada, perquè una cosa és con-
demnar la invasió d'Afganistan i una k
altra molt diferent deixar-se arrosse- F

com es va interpretar des del princi-
pi, però no hi ha dubte que consti-
tueix més un recordatori de les «do-
lenteries» nordamericanes que una
anàlisi en profunditat de per què el

socialisme en versió moscovita reco-
rre als blindats per imposar-se fora
de les seves fronteres.

Les discrepàncies entre els tres
principals partits comunistes occi-
dentals s'expliquen en part per les
respectives situacions internes. Es

. confirmà ara que la Unió Soviètica,
el 1978, no desitjava la victorià de
la unió de l'esquerra a França, la
qual cosa portà el PCF a trencar
amb els socialistes. La raó invocada
pel Kremlin fou que un triomf de
l'esquerra unida podria comprome-
tre la distensió. Aquest problema no
es presenta a Itàlia, on els comunis-
tes propugnen una aliança amb la
democràcia cristiana. Els comunis-
tes espanyols es troben en situació
diferent: fracassats llurs intents
d'aliar-se amb el poder en un «go-
vern d'unitat nacional», llur entesa
amb el PSOE no pot anar més enllà
dels Ajuntaments. • ; ,

' • " " • • " " " " " ' " " M . M .



UN SUBCONTINENT DTNESTABILITAT CRÒNICA \'t-

Convulsionat ja per la revolució
islàmica, l'«arc de la crisi» asiàtic,
des de Turquia al subcontinent indi,
torna a sofrir una de les constants
de la seva història més recent: les
«estabilitzacions» propiciades per les
superpotdncies.

Primer ha estat l'UKSS qui, per
por del contagi de la rebel·lió musul-
mana, ha optat finalment per una
fugida cap endavant a Afganistan.
Moscou, amb els cinquanta milions
de fidels que resideixen a les repú-
bliques soviètiques d'Armènia, Azer-
baidjan, Turkmènia, Uzbekhistan,
Geòrgia i Kazakhstan, també és ex-
posada als rigors del terratrèmol
místic. La revolució de Khomeini,
considerada pels soviètics com posi-
tiva en la mesura que soscava les
posicions nordamericanes, resulta
també inquietant per a Moscou, car
pot esclatar en el seu propi territori.

L'«estabilització» d'Afganistan
pretesa pel Kremlin pot desfermar

una sèrie d'esdeveniments de conse-
qüències imprevisibles. Afganistan
és un país delimitat també per Pa-
kistan, índia, Xina i Iran. I en un
mosaic d'ètnies i religions com és
aquesta regió asiàtica, crònicament
inestable, els conflictes latents sem-
blen condemnats a enverinar-se da-
vant de l'aparició de nous focus de
tensió.

La decisió nordamericana de re-
prendre els seus subministraments
d'armament a Pakistan, com a con-
trapès a la crisi d'Afganistan, és un
altre element que amenaça retro-
treure el polvorí d'Àsia central als
temps de la guerra indo-pakistaní de
1971, que es va cloure amb el naixe-
ment de Bangla Desh. La regió és a
punt d'esdevenir una tela encesa al
costat dels pous de petroli.

L'amistat entre EE.UU. i Pakistan
vé de lluny, de la «guerra freda»; fou
justament de la base pakistaní de

Peshawar d'on Francis Gary Power
va sortir amb el seu «U-2» per entrar
a l'UBSS el 1960. I el Pakistan de
Zia Ul-Haq ós també un aliat de Xina
que ara, com el 1971, torna a estar
al costat d'Islamabad. '

£1 règim de Zia Ul-Hag és comba-
tut en tots els fronts. En l'interior, la
dictadura/aliada amb els líders sun-
nites, fa front a la recruada de la
lluita entre les diferents ètnies i
grups religiosos. En l'exterior, el
principal repte és el nou règim pro-
soviètic de Kabul el qual, com els
seus predecessors, dóna suport a ba-
lutxis i paktunis -ètnies que s'en-
fronten a la totpoderosa punjabi-
com a contrapartida a l'ajuda que
els sunnites pakistanís donen als re-
bels musulmans en territori afgà. Els
EE.UU. pretenen ara «estabilitzar» la
regió posant ordre a la casa de Zia,
reduint el predomini dels punjabis.
Els soviètics, per la seva banda,
semblen disposar d'una oportunitat

CADA MATI LLEGIU

AVUI
diari

en català
DEMANEU-LO AL VOSTRE QUIOSC

AVUI

AVUI
AVUI

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

Un diari per al futur

SUBSCRIVIU-VOS-HI

gar pel pendís de la guerra freda. La
superioritat militar del Pacte de Var-
sòvia, els míssils soviètics apuntant a
les principals capitals de l'Europa oc-
cidental i la innegable extensió de
l'imperi soviètic, directament o per
països interposats -Angola, Etiòpia,
Iemen del Sud- , unit a l'amenaça
que plana sobre les reserves de patró*
li, redueixen considerablement la ca-
pacitat de maniobra dels governs eu-
ropeus, àdhuc d'aquells que, com el
de França, es mostren més reticents a
reintegrar-se del tot en el «sistema
americà». fe

El viatge de Suàrez^j
i la malaltia l

de Tito ., •v l; . | |
Els nordamericans estan

inmensos esforços per aconseguir çw
els governs europeus acceptin llur no-
va estratègia enfront de l'UBSS. Jan»
es tracta només d'acceptar la vf*^
lació dels euromíssils, justificadaien
raó de la superioritat militar del fl^
soviètic, sinó d'adherir-se a una poa»'
ca punitiva -intercanvis comerç»^
venda de tecnologia- que posr
me a la distensió, agreujaria
del sistema de seguretat
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BANGLA
DESH

Països # W M
predominantment
musulmans I

SOMÀLIA ^

LA MITJA LLU
ISLÀMICA

ÓQ

històrica per explotar la insurgència
balutxi, a la frontera amb Iran, en la
seva recerca d'una sortida al mar
pel sud. Z'

Al resorgiment de l'islamisme cal
afegir la «reconversió» de Pekin, car-
ta que serà jugada decisivament per
Washington, com ho demostren els
resultats de la recent visita del se-
cretari de Defensa nordamericà, Ha-
rold Brown, a la capital xinesa. Els

successors de Mao contribuiran al
rearmament de Pakistan, país que ja
és a un% pas de posseir la primera
bomba atòmica islàmica.

Els diversos canvis operats en la
regió, que sembla a les portes d'un
nou conflicte, es clouen amb el sor-
prenent retorn al poder d'Indira
Gandhi, la gran protagonista del.
triomf indi de 1971 sobre el nacio-
nalisme musulmà. Més propera a

Moscou que a Washington, inasse-
quible a l'antisovietisme de Pekín i
temorosa del rearmament pakístaní
i de l'hostilitat del món musulmà en-
vers l'hinduisme, Indira ha inaugu-
rat un mandat què serà cabdal per
al seu país. El futur del subcontinent
ja no depèn de l'índia sinó dels seus
tradicionals enemics.

XAVIER BATALLA

Els cavalls dels guerrillers islàmics superen als tancs soviètics en els terrenys
inaccessibles de la muntanya.

multiplicaria els conflictes a la perifè- -
ria del món industrialitzat.

En aquest context han de situar-se
les gestions del subsecretari nordame-
rica d'Estat, Warren. Christopher, el
qual visita per segona vegada en
menys de quinze dies les capitals eu-
ropees, i el viatge inesperat i no gens
explicat del president Suàrez a Was-
hington. Bes no sabem del que li han
dit a la Casa Blanca al cap del govern
espanyol però, en qualsevol cas, el
procediment emprat per al viatge, pel
que té de «singular», resulta inquie-
tant. En comptes d'enviar a Madrid
Warren Christopher 0 parlar per teló-.
fon —com féu amb Giscard i Sch-
midt-, el president Carter suggereix
0 provoca el desplaçament de Suàrez, .
suposem que per raons molt podero-
ses que alguns observadors relacio-
nen, mancats d'informacions fidedig-
nes; amb un nou episodi de l'interven-
cionisme nordamericà al Pròxim
Orient . ,.'

Un altre motiu d'inquietud a Euro-
pa és la greu malaltia que pateix el
president Tito el qual, als 87 anys d'e-
dat, encara és el símbol d'una concep- •
tió neutralista que suscita els temors i
les ambicions dels dos blocs. Un radical
canvi del poder a Belgrad, tindria
conseqüències infinitament més greus
que les de la invasió a Afganistan. •
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Regió
deriquesés

! Productors
petrolífers

! del golf

Estadístiques vitals dels països
del Golf Pòrsic

Bahrain
Iran
Irak
Kuwait
Oman
Quatar
Aràbia Saudí
Emirats Àrabs Units
Iemen del Nord
Iemen del Sud

Població

284.000
35.286.000
12.470.000
1.204.000
750.000
162.000

7.862.000
760.000

1.851.000
5.950.000

P.N.B.

0,6 bll. dòlars
66,2 bll. dòlars*
16,- bit. dòlars
13,9 bil. dòlars
1,6 bll. dòlars

4,~ bíl. dòlars '
49,8 bil. dòlars
11,8 bil. dòlars
0,5 bil. dòlars
1,5 bil. Dòlars

A LA RECERCA D'UN POLICIA
L'enderrocament del sha i la pos-

terior instauració de la República Is-
làmica de l'aiatol.latí Khomeini han
actuat, segons demostren els esdeve-
niments d'Afganistan, com cataliza-
dor de nous conflictes. El règim teo-
cràtic ha influït decisivament en
l'escena internacional, no sols pel
que fa als nous preus del petroli, si-
nó en la desestabilització dels inte-
ressos estratègics occidentals.

Des que els britànics van iniciar
el 1968 llur retirada militar del Pèr-
sic, mai com fins ara no havia estat
tan difícil per als EE.UU. el control
dels pous de petroli. La política nor-
damericana a la zona, que tradicio-
nalment ha estat associada a una
contenció de l'expansionisme i de
l'anhel soviètic d'ancorar les seves
flotes en les aigües calentes, ha so-
fert, evidentment, un seriós revés. El
control d'Afganistan, qualificat per
Carter com «un pas cap a una possi-
ble ocupació de la zona amb més
grans reserves de petroli», ha situat
els soviètics a menys de 600 kms. de
l'Índic, la principal línia de submi-
m'stre de petroli per a Occident. Fins
i tot en el cas que Moscou no faci
servir mai els seus avions per a ta-
llar aquesta línia, només l'amenaça
ha augmentat la influència de
l'URSS en la regió.

El Pèrsic ja no és sota el control
de cap policia indiscutible i suba-

rrendatari de Washington. Un nou li-
derat és en joc des de l'enderroca-
ment del sha.

D'ençà primers del 1979, els
EE.UU. han incrementat llurs forces
navals a la zona i han situat la Sete-
na Flota a l'Índic, i enviat avions de
combat del tipus F-15 a Aràbia
Saudí, atribolada molt abans de l'o-
cupació de la Gran Mesquita de La
Meca, com a demostració que no
tornaran a deixar els seus aliats
abandonats; les trameses d'arma-
ment nordamericà també han arri-
bat a Iemen del Nord i a Oman, país
aquest on una guerrilla mai no exte-
nuada fa front a la intervenció de
Sadat, que ha succeït allà a la dels
Pahlevi. Paral·lelament, Washington
està multiplicant els seus esforços a
fí de desenvolupar una força amb
gran rapidesa de moviments que en
qualsevol ocasió pugui ocupar els
camps de petroli; el novembre prop-
passat, per exemple, à Fort Hpod,
Texas, hom va assistir ja a una pri-
mera demostració.

Una altra de les alternatives estu-
diades per Washington ós la utilitza-
ció de noves bases militars. Tot sem-
bla indicar, però, que els països à-
rabs no es mostren entusiasmats
amb la idea que s'instal.lin en llurs
territoris, prenent compte dels esde-
veniments iranians. Israel, la impor-
tància estratègica del qual s'ha vist

així augmentada, tampoc no serà,
malgrat ells mateixos, base de forces
nordamericanes, si no és que EE.UU.
s'arrisqui a agreujar la seva crisi
amb els Estats àrabs.

En últim terminí, i enfront de l'ex-
pansionisme soviètic, Washington
estudia la creació d'una Cinquena
Flota per a l'Índic, amb base a l'illa
britànica de Diego García. ,:

L'URSS, per la seva banda, va sig-
nar el proppassat mes d'octubre un
Tractat d'Amistat amb Iemen del
Sud, país que controla el pas de Bab-
el-Mandab, sobre el qual també
exerceix vigilància un altre règim
pro-soviètic: l'etiop. Igualment, Mos-
cou ha fet més estretes les seves re-
lacions amb els règims de Damasc i
Bagdad: als sirians els ha augmentat
l'ajuda militar en 500 milions de dò-
lars, i segons fonts d'intel·ligència
occidentals, Irak - e l màxim preten-
dent a esdevenir el líder militar de
la zona— rebrà nous míssils i llanxes
torpedineres. **-

En el terreny diplomàtic, d'altra
banda, la relació de forces és pario-
na quant a malvolences. Després de
la seva estrepitosa derrota a l'ONÜ»
l'URSS no està ara gaire millor si-
tuada que EE.UU. per a guanyar-se
l'Islam, cosa que Carter sembla dis-
posat a intentar properament a cos-
ta del «poderós govern ateu que sub-
juga un país islàmic independent».?

X.B.,
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ELS CENTRISTES TIREN LA CASA
PER LA FINESTRA .

Diners contra
impopularitat
A1BERT GARRIDO

La dreta vol guanyar les eleccions vinents al Parlament català al
preu que sigui. Dins de tot el procés polític espanyol del post-
franquisme, Catalunya ha sigut una mena de «gran esperança
blanca», però les eleccions de març - e l dia encara no se sap
perquè el president Suàrez vol treure fruit fins i tot de la data-
poden significar el final d'aquesta esperança si, com sembla «a
priori», l'esquerra s'emporta el gruix més important de vots.

Per començar, el senyor Ferrer Sa-
lat, jove lleó del neocapitalisme sub-
espècie Margaret Thatcher, s'ha in-
ventat un misteriós fons per ajudar
les forces dretanes —dites centristes -
en el seu esforç electoral. Tot menys
consentir en una victòria de les forces
progressistes que d'ençà el 15 de juny
de 1977 compten les cites amb les ur-
nes per victòries, llevat de la confusa
situació fabricada pel govern les vigí-
lies del primer de març de l'any pas-
sat arran de l'aprovació de la Consti-
tució, que havia tingut lloc pocs me-
sos abans. . . . . . , •

Per començar, també, certa premsa

de Madrid i certs columnistes amb
connexions conegudes amb La Mon-
cloa, han donat publicitat a una en-
questa de la qual se'n desconeixen les
dades més essencials, però que anun-
cia ja una apoteosi centrista i apunta
com inevitable un Consell de centre-
esquerra. Fantasies periodístiques
apart, l'objectiu és el centre-esquerra;
els milions i milions que pensen
gastar-se els padrins de Centristes de
Catalunya-UCD són per fer possible
un centre-esquerra, que per raons no
sempre coincidents només desitgen
ells i Convergència Democràtica.

wm&mmm / J P » : . . . mmmmm
El cervell tinspirat» del senyor Gonzàlez
Seara ha presentat un projecte de llei,
universitària que com única virtut té Ui de
haver molestat a tots els estaments
universitaris. , , , , , . ;

Més enquestes .-;••

El cas és que per més enquestes ca-
balístiques que es publiquin a Madrid,
almenys dos partits catalans diuen
disposar de prospeccions electorals
viables —seguint el costum d'aquests
darrers temps no hi ha manera que
diguin quan van ser fetes, com i quin
ha estat el nombre de persones con-
sultades- que pronostiquen avanços
de fins a un punt per a socialistes i co-
munistes, i un notable increment de la
participació electoral en benefici del
conjunt de l'esquerra. ' ,

La geganta Infiltraria ANNA BALLETBO

Aquesta setmana comença... No la campanya al Par-
lament de Catalunya, que diuen que també començarà
un dia d'aquests, sinó aquesta nova secció destinada a
explicar a tots vostès com està l'assumpte de la Presi-
dència de la Generalitat i com s'ho fan els uns i els al-
tres per arribar a la casa dels Canonges.

N'hi ha que vénen equips de govern i President alho-
ra, com és el cas dels socialistes. Que n'és de poc perso-
nalista en Joan Re ventós I confessen els seus adversaris
polítics, tots ells afeccionats a aguantar el pla fixo, cor
què vols, cor què desitges. Perquè a en Jordi Pujol això
de la televisió li agrada molt. És tan maco poder
adreçar-se a tanta gent al hora i parlar de Catalunya i
de totes aquestes coses! Al candidat comunista a la Pre-
sidència, Josep Benet, també li va això de la pel·lícula.
Si fins i tot va ser director durant cinc anys d'un* em-
presa de cinema que es diu «Estela Films»! A l'Anton
Çafiellas tirar del pla l'apassiona tant com viatjar a Jtà-
jui per anar a veure els seus amics de la Democràcia
Cristiana i el que li escauria de veritat seria la Presi-

dència del Parlament Europeu, però per a això encara
en té per més dies. I ós que la marxa cap al Parlament ]
de Catalunya, serà una pica-baralla de Déu n'hi do. Mi-
reu, sense anar mes lluny hem tingut notícies que un
grup d'empresaris de Madrid i Barcelona, vinculats a la
CEOE, han muntat una agència de publicitat, «Media
Planning» que a Barcelona té com a responsable el sen-
yor Martínez Rovira. L'objectiu de l'esmentada agència
és contractar publicitat a baix cost a les empreses que
desitgen anunciar-se en els mitjans de comunicació.
Amb el Volum de publicitat obtingut, l'esmentada agèn-
cia té intenció d'obtenir un tracte econòmic més o
menys compensatori en els medis i una cosa encara més
important pensa poder exercir un tipus de pressió indi-
recta sobre la línia ideològica i el tractament que els es-
mentats mitjans facin sobre les noticies i informacions
relacionades amb partits d'esquerra. La operació està
especialment destinada a publicacions petites, i per això,
més depenents, des del punt de vista econòmic, dels
anunciants. «Al tanto que va de canto».
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Atès que en tots els casos la fiabili-
tat d'aquestes enquestes, al marge de
qui les hagi encomanades, és més que
dubtosa, cal dirigir-se a dades accep-
tablement objectives per trobar les
raons que han decidit la dreta a
gastar-se l'allau de milions que es pre-
veu. Raons de política general espan-
yola, raons estrictament catalanes i
també raons de caire internacional
fan que de sortida la dreta - e l cen-
tre— ho tingui malament, perquè, es
vulgui o no, a l'hora de les campanyes
electorals haurà de donar explica-
cions sobre temes que afecten directa-
ment l'estabilitat i la butxaca del sec-
tor més nombrós de votants.

Coses que cal explicar

Els centristes hauran d'explicar,
per. exemple, en quin gabinet d'econo-
mistes s'han perfilat les mesurés eco-
nòmiques amb què el Govern ha estre-
nat l'any. 0 be haurà d'explicar qui
ha estat el cervell privilegiat que ha
inspirat al senyor Gonzólez Seara per
presentar un projecte d'autonomia

universitària que com única virtut té
la d'haver molestat a tots els esta-
ments universitaris. 0 be haurà de
justificar aquesta permanent inhibició
dels grans grups financers davant una
crisi econòmica que, a més de mesu-
res tècniques governamentals necessi-
ta que algú es decideixi a invertir
algun dia.

Quant a les raons estrictament ca-
talanes, en les files centristes s'hau-
ran d'inventar una explicació convin-
cent arran dels famosos «motivos de
desacuerdo» que un dia de principis
de l'estiu passat es va treure de la
màniga UCD per posar llum vermell al
projecte d'Estatut. Això sense entrar
en temes més recents com el pas de
ball final de la unificació centrista, la
defenestració de Folchi, el paper que
han fet els centristes a la Generalitat
quan a Madrid han tancat l'aixeta
dels traspassos, i tantes i tantes ac-
tuacions que resten per escatir.

Els elements esmentats fins ara se-
rien suficients per justificar una cam-
panya accelerada de promoció públi-
ca dels centristes, però per si no n'hi
ha prou la situació internacional fa

DE LA CffiRVA VA DIR I/EUREKA
Quina alegria! Quina gran alegria es va endur en Hicardo de la Cierva i

de Hoces - i de Codorniu, com a eü li agrada afegir—, en assabentar-se que
havia estat elegit per a substituir en Manuel Clavero Arévalo en el Ministeri
de Cultura.

Diverses fonts de la cultura del nostre país coincideixen que; des del
seu naixement el 9 de novembre del 26 a Madrid, la seva obsessió havia es-
tat sempre arribar a ministre. Després de començar molt malament aquesta
cursa, amb un article a «El País» qualificant d'error l'elecció d'en Suàrez
per a dirigir el trànsit a la democràcia, la seva trajectòria ha estat del tot
sotmesa al nou president de govern. Historiador, escriptor, doctorat en Quí-
miques i Filosofia i Lletres a Madrid i d'aquesta darrera també a Roma, biò-
graf oficiós d'en Franco, senador per UCD per Múrcia el 15-J i diputat per la
mateixa circumscripció i partit l'u de març, exercí en ple franquisme càrrecs
elevats com director de l'Editora Nacional i director general de Cultura Po-
pular el 74 amb el ministre Pio Cabanillas.

Mentre alguns es negaven en rodó a qualificar-lo d'anticatalà i justifi-
caven l'aldarull provocat per un esmena seva durant el debat de la Constitu-
ció al Senat, senadors catalans presents en aquells moments a les Corts opi-
naven ben a l'inrevés. Proposà aleshores, el pròdig historiador, que es crees-
sin a les comunitats autònomes institucions per a protegir la cultura «comú».
La minoria catalana amenaçà amb retirar-se i, a la fi, un parany de procedi-
ment eliminava l'esmena. Autodefinit com a franquista, en De la Cierva lle-
geix en català, el consideren una persona d'un orgull exagerat, cregut, histo-
riador fluix però que cal seguir i que ha fet fortuna amb la Història, porta-
veu del què la UCD vol però no deia per consens i acusat d'haver monopolit-
zat els arxius de Salamanca i del Ministeri d'Informació sobre la Guerra.

Conservador i antimarxista, com en Robles Piquer, no té ni el posat d'en
Solís Ruiz ni aquelles maneres de bon home. «És un home molt perillós que
caldrà saber tractar», sentenciaren les fonts polítiques catalanes consulta-
des.

intuir compromissos de tota mena dat
les forces conservadores espanyoles,!
que en res facilitan el millorament de
la seva imatge en aquells sectors so-f
cials que més directament es veurenf
perjudicats per la crisis de relacions
internacionals que pateix el món des
de fa uns mesos, i Com s'ho faria el
Govern l'endemà de les eleccions ca-
talanes per fer pair determinades ac-f,
tuacions econòmiques i polítiques, í
amb evidents repercussions interiors, j
si a la Generalitat es pot formar cò-
modament un Consell d'esquerres?
i Quins problemes d'encaix polític pot
plantejar a un Govern de dretes haver |
d'entendres amb un Consell de signe;
contrari quan la situació internacio-f
nal reclama dels estats actuacions
monolítiques, sense fïsures ni clissi-f
dències? , ,{ \.~- ; , ••* ^

Sensació de desesperança §
Malgrat tot això, les darreres ac-f

tuacions governamentals són tota una
premonició de la fallida que poden pa-
tir les il·lusions centristes el mes de
març. Tot el que ha fet el senyor Abril\
Martorell després de l'última pujada
del barril de petroli dificulta extraor-
dinàriament la tasca dels polítics uce-i
distes allà on se les hagin de veure
amb les urnes. No sembla sinó que el
vicepresident per a afers econòmics
vol cremar una papereta de vot cada
cop que obre la boca o pren una de-
terminació més o menys desafortuna-
da. ' ' • : • • " ' . "I

La sensació del ciutadà mig en
aquests moments està només a uns
milímetres de l'economia de subsis-
tència. Hi ha una sensació generalit-
zada que ens hem precipitat fins el
fons de la Fossa de les Marianes i
hem de tornar a la superfície sense bi-
dons d'oxigen, encara que des dels
ministeris financers s'insisteix que en-
cara ens queda —poc- aló. Per als
experts la reacció popular podrà sem-:
blar exagerada, però és una realitat
inqüestionable que hi ha una descon-
fiança en el futur com feia anys que
no es donava, que centra en el Govern:
i els seus voltants mirades interro|
gants o recriminatòries. ' • f

Desgraciadament per a Centristes
de Catalunya-UCD, una de les poques
persones que fa temps se'n va adonar,
que el més calent era a l'aigüera»/
Joan Josep Folchi, ja no és al rt^
En bona part els plantejaments
tics de l'ex-conseller -màxima
nomia per al parti t- partien d'aquesr
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Ferrer Salat s'ha inventat un misteriós fons per ajudar a les forces dretanes en el seu
esforç electoral. •'. ••

ta circunstància electoral tan incòmo-
da. Fer al senyor Folchi, com per a
un sector important de la burgesia ca-
talana que encara no veu les coses
clares, com més difícil fos identificar -
CG-UCD amb els hàbits governamen-
tals, millor. No obstant, la idea de la
fusió que tenia un sector centrista i
l'obsessió dels principals dirigents
d'UCD de controlar totes les peces del
joc, ha deixat en orsei els ajustats
pressupòsits polítics del conseller de-
fenestrat, els quals no poden quedar
desmentits més que amb uns resultats
electorals que ara semblen lluny de
les possibilitats per partit que encap-
çala Anton Canellas.

De moment, els diners per invali-
dar els pronòstics del senyor Folchi i
contrarrestar la impopularitat de les
mesures econòmiques governamentals
ja són damunt la taula. Queda per
veure si aquests diners són suficients
per disminuir els vots de l'esquerra,
consolidar el centre i evitar que, com
es detecta els darrers mesos, les clas-
ses mitges catalanes augmentin llur
confiança en Convergència Democrà-
tica i en el seu nacionalisme interclas-
sista i assenyat. • ^ >

1B



L'esquerra valenciana ha de posar-se d'acord si no vol perdre el tren de l'autonomia
per al País Valencià.

A CAUSA D1JCD

L'autonomia del
País Valencià,
penjada
ROSA SOLBES

El Pals Valencià ha quedat definitivament despenjat de la cita
electoral que els andalusos tenen el vint-i-vuit de febrer. La fira
de la preautonomia ha estat reduïda, entre Vinaròs i Oriola, a
aquest laberint encristallat contra el qual l'esquerra i els
nacionalistes no han fet, en els últims mesos, més que estavellar-
se sorollosament.

I això, clar, acaba per inflar els
nassos a qualsevol. Sobretot quan el
cristall ós tan opac o tan brut que re-
sulta impossible veure què ni ha més
enllà. I llavors vé la ruptura de nego-
ciacions (negociacions?) i la sortida
del Consell per part del PSPV-PSOE.

Aquella mesura d'abandonar presa
fa un mes per a pressionar UCD i no
secundada pels comunistes, fou l'es-
purna que lògicament havia de saltar
de l'alta tensió creada per uns acords
impossibles. UCD s'ha entestat en co-
lar com una «tràgala», contra tota lò-
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gica electoral i àdhuc contra la Consti-
tució, un sistema electoral per al futur
Parlament valencià descaradament
favorable a la dreta. Si socialistes i
comunistes haguessin cedit en aquest
punt, aviat s'hauria vist com l'impor-
ten poc al partit governamental d'al-
tres punts menors de l'Estatut, com
poden ser la denominació, la llengua o
els símbols. Ells, «defensores de la
verdadera valenciania contra el impe-
rialismo catalàn», haurien acceptat
sense piular senyeres quatribarrades i
el que volguessin amb tal de garantir
llur hegemonia a la Generalitat.

barraqueta ha portat a la crisi del Consell i a la retirada dels socialistes.
La campanya contra la senyera promoguda

Sortir

La sortida dels socialistes del
sell fou sens dubte un cop espe
lar que UCD i la seva premsa «
afanyat a interpretar com a d
de les dissensions internes i
contra l'ex president Josep Lluís
binyana. Si bé no es pot ignorar el
tint criteri amb què Albinyana i I"1

cutiva del seu partit contemplen
aspectes del procés autonòmic, no
xa de resultar veritablement
l'entestament de la dreta en am
la seva greu responsabilitat de la J?J|
ralitzadó de l'esmentat procés.iff
PCPV ho ha repetit així fins a W
se'n, però sense deixar de critícarj*
PSPV-PSOE: «Sortir del Consell, erm
ra que sigui només pel símbol W^
presenta, no és una solució. Noaa«*JJ
no abandonem cap institució dea»
cràtíca. Imaginem que UCD es quao?
sola i decideixi també abandonar
vors ens quedaríem sense el poc
tenim». - - * van intentar cremar la senyera i

la varen retirar oficialment.

Des de dins í des de fora ambdós
partits han llançat a UCD un repte fo-
namental: «Si és veritat que voleu la
pacificació del país, si és veritat que
voleu l'autonomia, demostreu-ho i de-
maneu clarament la via de l'article
151, convoqueu el Plenari de Parla-
mentaris per a remodelar el Conselll i
fixeu una data per al referèndum d'i-
niciativa. Després, negociarem l'Esta-
tut». , /

Aquest emplaçament ha rebut el si-
lenci com a resposta. Tanmateix, al-
guna cosa de la «voluntat negociado-
ra» governamental pot entreveure's a
través de les seves últimes actua-
cions: moció de censura i campanya
difamatòria contra Albinyana, decla-
racions calcades a les teories més ul-
tres del «búnker-barraqueta», i retira-
da de la senyera del Consell del balcó
de la Generalitat, «perquè el poble va-
lencià no la vol». Maniobres totes que
tendeixen a amagar el fons del proble-
ma: UCD jugarà a l'autonomia sempre
que hom li garanteixi que no perdrà
ni un sol xnilímetre de poder en el Pals
Valencià.

">• LfUCD valenciana, ̂ ï '^ í í
un puzzle - ; / '";£*

Però van errats els qui veuen en els M;/C
suaristes valencians un bloc cohesió- v
nat i amb criteris comuns. En aquest • •.'-:
«puzzle» d'interessos i ambicions tan :'f}'*£
precàriament ordenat es produeixen './: _•
de tant en tant lleugeres però signifi- ,
catives conmmocions. És evident que •'
a la dreta d'Alacant i Castelló els mo-
lesta la polèmica de les banderes. Els \
primers, financers i industrials de tall
lleument europeu, preferirien un país f̂ í
en pau on l'esquerra pogués ser intel,-
ligentment neutralitzada. La dreta de -
Castelló, més caciquil i menys presen-
table en conjunt, diu que tot això dels
símbols no l'importa gens. El propi
Montsonís, el seu màxim representat,
ha fet l'impossible per seure en la pre- '•}
sidèncià del Consell, però en canvi
s'oposà a l'arriada de la senyera, im- [
posada per «altes instàncies». ^ ,„ . !,'

Broseta guanya ^> V
• - • A t t a r d "/;;•/•, / •f··V

Per damunt de tots ells, el secretari
general, Broseta, convertit a la franja
blava i tot el que significa per obra i
gràcia d'un raonament, molt, senzill: ,
Allò que molesti a l'esquerra és bo per
a mi. Al fons, queda el rei destronat,
Emilio Attard, no més progressista,
que Broseta però enyoradís de la seva
perduda influència. I més enllà queda
la tebior, el dubte, la concessió i la in-
capacitat del que va poder ser la dre-
ta civilitzada. Dintre o fora d'UCD
queden els liberals, democristians i
socialdemòcrates d'altres temps.

Els propers tres mesos seran cab-
dals per al futur del País Valencià. En
ells, UCD haurà de definir-se clara-
ment. Si la seva opció és la del 151, la
de l'autonomia plena, els Ajuntaments
amb majoria centrista hauran
d'acordar-ho així abans de 75 dies;
després d'aprovada la llei de referèn-
dum. Si la seva, via és la «descafeïna-
da», els valencians no tindran Parla-
ment però sí la seguretat que la seva
dreta no té, definitivament, remei. /

Mentrestant, l'esquerra parlamen- ~%

tària haurà de pensar-se molt bé quin
serà el seu paper en el pitjor dels ca-
sos: el de comparsa i còmplice d'una
autonomia aigualida i dirigida de for-
ma caciquil o el d'incòmoda oposició
que es negui a secundar la maniobra.



UN VIATGE INESPERAT
I FRENADA AUTONÒMICA

La política en una
teulada de zenc
calenta
PEDRÓ ALTARES

Estava escrit: el govern i UGD es fan enrera en el tema de les
autonomies per als territoris no considerats com nacionalitats
històriques.

Es coïa des de fa mesos i ha vist
ara oficialment la llum en una roda
de premsa de Rafael Arias Salgado,
secretari general del partit governa-
mental, que ha fet butllofes i ha aixe-
cat onades d'indignació entre l'esque-
rra. D'altra banda, el greu moment de
tensió internacional que viu el món ha
tingut el seu reflex en un viatge-llam-
péc del president Suàrez a Washing-
ton, dels objectius i resultats del qual
l'opinió pública n'ha tingut una infor-
mació migrada i confusa. I la recrua-
da de l'activitat terrorista a Euskadi
amb l'entrada en escena del GAS
(Grups Armats Espanyols), d'extrema
dreta i amb tota mena d'incògnites so-
bre llur composició i origen. Una set-
mana amb un triàngul informatiu
d'actualitat de contingut polític dens i
transcendent. La política sobre una
teulada de zenc calenta.

Suàrez: la fugaç crida
de l'imperi americà

Barajas estava sota zero quan ate-
rrà l'avió que tornava a casa el presi-
dent Suàrez després de la seva fugaç
estada d'hores a Washington on hab^a
acudit a la crida de Carter. Les seves
declaracions van ser escasses davant
dels gelats periodistes que cobrien la
informació. Hores més tard hi hauria,
però, una sorpresa: en contra de totes
les previsions i dels usos i costums di-
plomàtics, no hi havia comunicat con-
junt de l'entrevista. La Gasa Blanca
va fer el seu i carregà les tintes en re-
lació amb la identificació en les con-

versacions i opinions exposades per
ambdós presidents, i la Moncloa va
donar a conèixer una «nota informati-
va», insòlita denominació per cert,
amb un punt de vista si no divergent,
més puntualitzat i mesurat si més no.
Segons el comunicat americà, caràc-
ter que hom nega a la notà espanyola,
Suàrez i Carter van parlar especial-
ment de la seguretat d'Occident arran
de la invasió soviètica d'Afganistan i
dels sucessos de l'Iran. La condemna
a la intervenció és tallant. Tanmateix,
en la «nota» espanyola s'hi introduei-
xen d'altres problemes no recollits en
el comunicat de la Casa Blanca, tals
com el conflicte del Sàhara, el reco*
neixement dels drets històrics del po-
ble palestí i el tema de la pesca en el
qual, segons es diu, s'han obtingut no-
tables avantatges. Bes no es diu tam-
poc en relació amb la possibilitat que
Espanya s'afegeixi a qualsevol mena
de represàlies econòmiques ni contra
l'UBSS ni contra Iran.

Amb aquesta sorprenent dualitat
entre «comunicat» i «nota», cal reco-
nèixer que la diplomàcia del senyor
Suàrez s'apunta un gol de rara habili-
tat que resta eficàcia a les crítiques
de l'esquerra, especialment dels co-
munistes, en relació amb la possibili-
tat d'una més gran «satel·lització» de
la política exterior espanyola en rela-
ció amb l'imperi ianqui. D'altra banda
es diu que no es parlà per a res de
l'ingrés d'Espanya a l'OTAN, la qual
cosa no deixa de ser més aviat difícil
de creure. De totes maneres, i en con-
tra de totes les previsions, el viatge de
Suàrez no dissipa totes les ambigüi-
tats de la política exterior espanyola,

no obstant l'evident accentuació del;
seu caràcter «aüantista» i de la seva
amistat amb «l'aliat fort». r|

Però el viatge, presentat amb l'ha-
bitual triomfalisme dels medis oficials-
en relació que finalment Espanya
compta en la política internacional, 1
massa trivialitzat per alguns medis de
l'esquerra, torna a posar sobre la tau|
la la urgent necessitat d'un debat é
nivell nacional, profund i seriós, sobrí
la nostra política exterior. En l'actua
crisi, pràcticament tots els caps de go-
vern del món occidental s'han adreça!
a l'opinió pública i, naturalment, t
llurs respectius parlaments. Les decla-
racions del president espanyol a Barà
jas, en dir que parlaria «el mes que|
vé» al Parlament no són admissibles!
El país necessita saber concretament'
l'abast dels compromissos adquirits i
les perspectives de futur. No estan les
coses com per esquitllar-se i fer abs-
traccions. I molt menys per a silencis
o mitges paraules. No estaria mala-
ment tampoc que s'aclarissin les reve-
lacions del «New York Times» en què
deia que fou el Bei qui va suggerir fi
Carter la invitació a Suàrez, revela-
cions que han causat sorpresa en 1'
posició. .,;

La via de la frenada

Que el tema de les autonomies ka
estat un cavall de batalla per a tota
mena de demagògies de les élites polí-
tiques, al govern i a l'oposició, és fora
de tot dubte. Un dels escassos polítics-
que no es van afegir a aquest carro
fou Felipe Gonzàlez, el qual es va que-
dar pràcticament sol en la seva crida
a la responsabilitat i al rigor. Però va
ser el govern d'UCD i l'aleshores'mi-
nistre per a les Begions, Sr. Clavero
Arévalo, avui dimitit del Ministeri de
Cultura, el qui va repartir a tort i *
dret expectatives i creà ens preautò-
nòmics com'aquell qui fa la bugada.
L'objectiu polític era molt clar: disa-
mular davant dels dits «poders fàc-
tics» les autonomies de les nacionau-
tats històriques, especialment Euskaaí
i Catalunya. I aquesta no va ser una
política que sé li ocorregués al Sr. Cla-
vero sinó que, purament i simp"»
constituïa» l'essència mateixa de {J*
tàctica política d'UCD.

Però és que, a més, resulta
país real, i no sols la classe
començava a prendre exacta \
ciència de les nefastes conseqüèn»8*



Sudrez va acudir fidelment a la crida del president Carter.

Clavero Arévalo ja no és ministre de Cultura per la seva posició propera a Vautono-
m w andalusa, . . . . . - >

°e segles de centralisme anorreador
oposat per les oligarquies de tot el
P«s, i això no és un invent de ningú'
8mó la constatació d'una realitat ele-
mental q u e té unes conseqüències
PWltiques molt clares de descentralit-

CIÓ i autogovern, molt més en un
País com Espanya, on la diversitat i
«Jtat regional no s'esgota, ni molt

**"># en les tres nacionalitats amb
històric més definit,

doncs, en els últims temps hi
símptomes que UCD, autèntica

8evanent. d e b r u i x o t ' modificaria la-
Bómi aCS tUd d a v a n t d e l procés auto-
MadSrf f e t e s v a P r o d u i r dimecres a
via^? e.n u n a r o d a d e pnnsa que ha-
Aria.

m
c
ot;vat justificada expectació.

Salgado, Abril Martorell i Fer-

nàndez Ordónez, entre altres, explica-
ren la nova postura del govern i del
seu partit i que, en síntesi, suposa fer
més lent i «racionalitzar» el pas d'un
estat centralista a una altre autonò-
mic que, diuen, és irreversible. En ho-
nor de la veritat cal dir que els argu-
ments emprats no eren menyspreables
per a triar, des d'ara, la via de l'arti-
cle 143 de la Constitució i no el IS 1
emprat per a les nacionalitats històri-
ques. El que passa és que darrera hi
era també present la por que l'esque-
rra guanyés a Andalusia (en aquest
sentit, la proposta d'abstenció en el
referèndum del dia 20 de febrer és
demencial) i que, en fer taula rasa de
tot l'anterior i homogeneïtzar tot el
procés pendent posa dins del mateix

sac tres autonomies la urgència, justi--

ficació política i històrica i necessitat
de les quals sembla indiscutible: les
d'Andalusia, País Valencià i Canàries,
les quals veuen allunyar-se un horitzó
al qual, per diferents raons, tenien i
tenen indubtable dret.

La juguesca política del govern és
molt arriscada i la manera de fer-la
provocarà tensions probablement in-
necessàries. Entre altres coses, perquè
són les pròpies comunitats les que han
de triar una via o l'altra. «Imposar»
l'article 143 tindrà molts costos polí-
tics. Ben aviat els començarem a veu-1.

Euskadi: el terror •
que no s'atura ; ,

Sis morts en atemtat en l'any tot
just començat indiquen que el tema
del terrorisme en el Nord continua
exactament on era i res no indica que,
quan resten molt poques setmanes
perquè s'inicïi el període electoral per
al Parlament basc, s'hagi de modifi-
car. La iniciativa del PSOE per a
crear un «front antiterrorista» només
ha estat secundada pel PCE. Mentres-
tant, l'ajornat judici d'Onaindia per
un Consell de Guerra indica que hi ha
errors que encara es cometen mal-
grat que, segons medis jurídics, hi ha
raons jurídiques més que suficientes
per a una inhibició militar en el cas.

I, a més, l'aparició d'un nou grup
terrorista d'extrema dreta, el GAS, de
desconeguts orígens i misteriosa com-
posició, que s'afegeix a la més cone-
guda Triple A. Un misteri més per a
afegir al dels Grapos, la fugida dels
quals de la presó de Zamora no ha
tingut fins ara cap explicació oficial,
convincent. Ni resposta a la interroga-
ció que aquesta setmana plantejava
«El País» en relació amb les possibles
«facilitats» que van tenir per a la fugi-
da... El silenci és encara una tàctica
freqüent políticament, com en tants
d'altres àmbits de la realitat nacional.

En fi, la política espanyola llisca
per zones cada cop més calentes i
menys «consensuades». Evidentment,
es fa cada vegada més complexa. I
també més difícil. Aquesta ha estat i
és encara una setmana important La
temperatura política ha pujat, no
sempre amb bon fi. D'alguna manera,
també Espanya ha entrat en la «gue-
rra freda»: cap endins i cap enfora de
les nostres fronteres. • , .
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Pont aeri MARTA MATA

Vacances parlamentàries
de gener

• El dia 28 de desembre, dia dels Innocents, tot veient com el rellotge de
l'hemicicle anava descartant avions i trens de tornada, em preguntava, in-
nocent de mi, per quina raó hi ha, i es continua, la tradició parlamentària
d'un mes de vacances a gener, mes sense Plens ni Comissions. Més innocent
encara, pensava que de totes maneres les podia aprofitar per omplir el buit
amb feina retrassada però que sempre quedaria un raconet per deixar buit,
és a dir, per vacancejar. Vacancejar però amb un cert complex; perquè si a
l'agost les vacances parlamentàries corresponen a les de molta gent, al ge-
ner les nostres vacances més aviat susciten comentaris: «Vaja, així esteu de
vacances els parlamentaris, eh?». I quan dius compungit que sí, ja t'han en-
galtat una conferència (en el meu cas, dotze).

El vint-i-nou, a Segòvia, tot preparant la conferència amb els companys
mestres passàvem i repassàvem per carrers i places de la ciutat, sempre
amb el punt de referència de l'aqüeducte i fins passejàvem per un lloc de va-
cances reials: els jardins del Palau de la Granja. No quedava cap buit, al
contrari, tot molt ple, però amb aquell color festiu que dóna sempre el conèi-
xer una població nova.

Però realment el mes de gener és molt ple per poder trobar-hi cap buit;
mes de balanç, no sols d'economia sinó de realitats, de pressupòsits, de pre-
visions.

Al meu poble del Baix Penedès, amb el balanç del 79 i les pressions del
80, hem fet aquest gener la reunió de pares del Jardí d'Infants. Un Jardí
d'Infants començat l'any 1965, peoner com a rural que és, que han arribat a
voler els pagesos que fa quinze anys que hi porten els fills, però que encara
no ha arribat a entendre l'administració -que li ha de donar suport. Aquest
mes de gener farem segona reunió per veure com es pot solucionar la conti-
nuïtat amb l'ajut del nou Ajuntament.

Un altre Ajuntament, el de Beus, ha donat aquest any suport a una excel.-
lent iniciativa de la Jove Cambra: realitzar un autèntic Saló de la Infància.
Vaig veure'l just abans de Beis. Allò era el triomf de tot el treball fet èn favor
de l'expressió i de l'esplai infantil. I no sé en quines cares hi havia més il·lu-
sió, si en les dels trenta-cinc mil nens que hi han passat moltes hores de les
seves vacances, o en les de la trentena d'organitzadors de la Jove Cambra, o
en la dels joveníssims monitors de disset i divuit anys que entre les dues ge-
neracions trobaven el seu lloc. Tot comentant-ho en el piscolabis final, l'al-
calde Carles Martí els atemperava.

Però per a una desventurada parlamentària, i encara de vacances, el
pensar en com podrien i haurien de ser les vacances nadalenques dels nens
de Catalunya, amb un Saló d'aquests a cada cap de comarca i a cada barri
gran, et feia continuar dubtant de tot aquell món de discursos i passadissos
per aconseguir les coses més de veritat.

I mentrestant els mestres de les comarques ja bullen, i aprofiten l'em-
branzida d'aquestes vacances per posar fil a l'agulla de les Escoles d'Estiu el
mes de gener. En voleu més de reunions?

I no parlem dels partits proposant les eleccions al Parlament de Cata-
lunya!

Benaurades vacances parlamentàries del mes de gener què ens han
permès no fer vacances de la realitatl

A cau
d'orella

Una de les qüestions cabdals que
determinen el grau del progrés del
pas a una situació democràtica és la
reforma dels aparells de l'administra-
ció. Doncs bé, la Unió del Centre De-
mocràtic està absolutament tancada
en banda davant aquest tema, Entre
els seus objectius immediats està el de
no posar-hi mà, sí

• • • i
En la dansa que s'obre, prèviament

a qualsevol contesa electoral, de rea-
lització d'enquestes d'opinió, els pri-
mers en dir la seva han estat socialis-
tes i convergents. Els socialistes dona-
ven aquests resultats: PSC=30,5%,
PSUC«14%, CDC=12% i UCD«896,
Pel seu costat, els convergents anun-
cien un augment del seu partit i els
socialistes en un punt, així com l'en-
fonsament de la proposta centrista a
Catalunya. |

Contràriament al que havia estat la
seva proposta inicial, Comissions
Obreres té interès de concentrar en
pocs dies la discussió dels principals
convenis del Metall de Catalunya. La
complicació sindical inesperada apa-
reguda a la SEAT, l'ha fet repensar la
seva estratègia i plantejar en pocs
dies els convenis de Motor Ibèrica,
Pegaso, Aismalibar, Aiscondel,.. f;I

El Partit Socialista Obrer Espanyol
va desmantellar fa poc el seu Gabinet
Tècnic perquè el considerava un lloo
de discussió de poder més que un cen-
tre operatiu de treball. Això planteja-
rà dificultats en la temptativa que pe*
sen assumir de dur la iniciativa en les
propostes de reestructuració de sec-
tors de producció (tèxtil, químic.'
part de la UGT i del PSOE.

A les portes de la contesa electoral pel
Parlament, la UCD pensa tornar a re-
vifar la Comissió Mixta de traspàs oe
competències de l'Estat a la General^
tat. v. . • . ;. . . \:^é%

• • •. .c»
El sector crític PSPV (PSOE) és

negut sorneguerament amb un &
acfiectiu molt adient a la zona.
els anomena els cítrics del
País Valencià.

20



-, * . ' • r

j - - r

' , ' f í "'» ' • ' . ' . " ' - ' - ' 1% ". No bufen bons vents per a la nàutica :' ;

INAUGURAT EL XVm SALÓ NÀUTIC INTERNACIONAL

La nàutica entre dues aigües
«Aquest any batirem el rècord d'ex-

positors, segurament arribarem a uns
cinc-cents; també superarem els al-
tres certàmens en extensió, ja que
ocuparem uns trenta-set mil metres
quadrats». Les paraules d'un to eufò-
ric, certament, són de Jordi Salvat,
nou president del Saló Nàutic Interna-
cional de Barcelona.

£1 nou president, ex president de
l'assemblea de capitans de iots, justi-
fica el bon moment del Saló «amb
l'actual crisi econòmica que ha moti-
vat als comerciants i industrials a fer
un gran esforç per treure novetats im-
portants, en definitiva la indústria
nàutica es prepara per entrar al Mer-
cat Comú. Cal tenir present que també
ja representat un esperonament la li-
beralització de les importacions». . \

la VÍBÍÓ optimista de Jordi Salvat
-«calculem que ens visitaran més de
jues-centes mil persones»- coinci-
deix amb la que s'ha mantingut des
ttels estaments oficials en els darrers
aaya quan el president era l'actual go-
jernador civil de les Illes, Jacinto Ba-

' JOAN CATÀ

Les declaracions triomfalistes
, de sempre presideixen l'inici

del Saló Nàutic d'enguany.
Mentrestant, amb l'aigua fins el

coll els homes de l'empresa
nàutica trampegen com poden

la crisi sense sortir-se'n per
ara, però sense donar-se per

vençuts

quan comencen a bufar mals aires.
. El Saló Nàutic Internacional és la
imatge pública des de sempre de la

Nàutica espanyola. Es fa necesarí co-
nèixer el seu desenvolupament per en-
tendre la situació interna del sector.

Una iniciativa
apadrinada .

per Samaranch
La iniciativa nasqué apadrinada

per un home fort de l'esport, Juan An-
tonio Samaranch —aspirant avui a la
presidència del Comitè Olímpic Inter-
nacional- i amb una orientació més
esportiva que professional. ..,,., k

Les opinions contrastades de la ma-
dels empresaris de la nàutica re-

n que s'està amagant l'ou. La crisi
?8 la nàutica és profunda, la situació
a* anat empitjorant des del 73, que és

PAÏSOS CATALANS, ELS CAPDAVANTERS
La nàutica és un esport i una indústria dels Falsos Catalans. Les dades ho

corroboren. "
Els Països Catalans, en especial Bareelona i els seus voltants, constituei-

xen el centre neuràlgic del 61 per cent de les vendes del sector, del 59 per
cent dels establiments, i d'un 56 per cent de les drassanes espanyoles, i pro-
dueixen entre totes el 77 per cent de la producció.

El litoral català és força lligat amb les Bles si es té en compte que Barce-
lona és la ciutat peninsular que hi està més ben comunicada. Fer altra ban-
da no es pot ignorar el veïnatge entre Catalunya i el Fals Valencià. Tot ple-
gat confegeix la zona capdavantera de la nàutica espanyola.

Sobre les dades anteriors pot precisar-se que les dades referents a la zona
catalana palesen la seva primacia. Les vendes es xifren en un 53 per cent,
per exemple. ".»••«=•
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Tothom coincideix en el paper im-
portant que va jugar el Saló Nàutic
com a mostra de desenvolupament
d'un mercat desconegut per a molta
gent, però entrats en el decenni dels
setanta el certamen quedà encallat en
les seves estructures i es tornà rutina-
ri i dirigit als ja iniciats o a persones
amb gran poder adquisitiu.

Els professionals de la nàutica in-
tentaren iniciar un diàleg -amb Sa-

maranch era impossible-, amb Jacin-
to Ballesté. Si bé semblava difícil
quan s'obri la possibilitat, aviat es
tornà un monòleg.

Dificultats
sobre dificultats

L'Associació d'Indústries Nàutiques
(ADIN), cooperativa majoritària del

COM FER SURAR LA NÀUTICA?
Un estudi acurat del sector nàutic realitzat per una empresa de marke-

ting de Barcelona arribava a quatre consideracions bàsiques tot mirant l'es-
devenidor de la nàutica:

1) El mercat nàutic a Espanya és molt petit. 2) El sector productiu i el
sector de distribució estan molt disgregats a la vegada que presenten unes
relacions caòtiques. 3) Existeix a Espanya un mercat potencial extraordina-
ri, sobretot si s'observa que el volum actual no correspon al d'altres països,
fins i tot incloent-hi els factors correctors de nombre d'habitants i d'índex de
vida. 4) L'esforç fet pels empresaris en el Saló Nàutic és desproporcionat. La
xifra de diners que el Saló Nàutic remena hauria de permetre exigir una
promoció del sector que no s'ha assolit, així com una eficàcia i un control
que no existeixen. També hauria d'ajudar a clarificar les estructures empre-
sarials del sector, però es dedica a fomentar la diversificació.

L'estudi, fet l'octubre de 1978, remarca que la nàutica té grans possibi-
litats, però necessita eines operatives i a la mida. Si no es fa així, assegura el
treball, el sector ho te difícil. El Saló Nàutics s'ha de transformar en una ei-
na operativa perquè si no, afegeix l'estudi, quedarà convertit en quelcom
inoperant 1 passat de moda.

Aquestes conclusions són el fruit d'una anàlisi de la realitat del mercat,
la producció i la distribució de la nàutica, i també del seu exponent de por-
tes enfora: el Saló Nàutic Internacional.

Entre d'altres consideracions, destaquen el càlcul aproximat de quatre
mil milions de pessetes com a facturació de tot el sector, xifra que conve-
nientment corregida per la relació amb el nombre d'habitants i el poder ad-
quisitiu deixa clar que a Espanya el mercat és quatre vegades menor que a
USA (sense els correctius la relació seria no quatre, sinó cent vegades me-
nor). Es demostra l'elevat grau de dispersió del mercat de les drassanes, ja
que el promig de vendes per drassana a Espanya és només de nou milions de
pessetes. (Són cent-cinquanta les existents a tot l'Estat). Hi ha molt poques
empreses que produeixen grans sèries d'embarcacions. Gairebé el mateix
problema, l'atomització, el pateix l'estructura distributiva ja que la produc-
ció no permet la subsistència dels tres-cents cinquanta establiments de ven-
da.

L'edició del Saló Nàutic analitzada per l'estudi comptava amb uns 450
expositors dels quals només 165 estaven directament relacionats amb la
nàutica, la resta són qualificats com a elements aliens que en més d'un cas
representen fins i tot la competència.

La finalitat del treball era la recerca de solucions concretes a les neces-
siats de promoció de la nàutica espanyola.

Davant de l'actual conjuntura socioeconòmica i sociocultural, els au-
tors proposaven un manifest per a fer públiques les posicions dels homes inte-
ressats en la iniciativa de renovar la nàutica, la qual entre d'altres, havia
de contemplar aquests trets diferencials: popularització lligada a la nova
imatge de la nàutica, desviació del consum de les parcel·les i el cotxe secun-
dari cap a la mar, revaloritzadó de la independència, la soledat i el silenci
que ofereix la nàutica conjuntament amb elements com l'ecologia, la salut i
la llibertat, sense oblidar factors com l'abolició de l'angoixa de les carrete-
res, per exemple.

Jacinto Ballesté, expresident del Saló,
és condecorat pel ministre de marina.

sector, pressionà per intervenir però
només aconseguí que fossin nomenats
a dit en el comitè executiu alguns ex-
positors. Un dels nomenats fou el pre-
sident de l'ADIN, el qual en una reu-
nió demanà conèixer els comptes del
Saló i rebé el silenci per tota resposta. •

A finals del 78 s'intentà per part
d'una colla d'empreses nàutiques de
cercar una alternativa al Saló Naútic
que «sense anar contra ningú donés
l'adequat protagonisme als veritables
homes de l'empresa nàutica». La idea
feta realitat després d'elaborar un es-
tudi profund de les perspectives del
sector, cristal·litzà en la COPENAU. |

Algunes de les empreses que poten-
ciaren la COPENAU no assistiren al da-
rrer Saló Nàutic, la qual cosa fou in-
terpretada des dels mitjans oficiala
còm una provocació, quan la intenció
de la COPENAU, repetidament mos*;
trada en informacions públiques era
«construir no pas destruir». k '' "-}$

Justament poc després d'aquest etí|
frontament, la dimissió de Jacinto Bà|
llesté es féu efectiva. A la vegada '
COPENAU visità el nou president
la Cambra de Comerç, Josep M.*
gueras, el qual mostrà molt receptit

Poc després va prendre possessj
del càrrec el nou president, Jordi Sí
vat ~ «penso que perquè no tinc tat
ressos a cap empresa del sector» coi
mentè ell mateix a L'HORA- que»
en els primers contactes semblava
predisposat a les innovacions del Salo|;
a l'hora de la realitat posà sobre <w
taula els condicionants de sempre.•«

La comissió d'enllaç COPENAÜ|
ADIN rebé de Jordi Salvat la prome*J.
de crear un comitè executiu form»
per homes de la indústria nàutica qp*
portaria el pes del certamen &&?£
mentre què les altes instàncies ngos*?
rien en un comitè d'honor ja que era-
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impossible de defenestrar-los. En una
carta del 10 de juliol passat la comis-
sió d'enllaç comunicà a Josep M.* Fi-
gueras que «la representació dels ex-
positors, canalitzada a través d'una
assemblea general del sector, assumi-
ria el paper d'un Comitè Executiu, i
designaria un vicepresident del Saló
Nàutic» per a coordinar correctament
les tasques dels dos comitès, l'honorí-
fic i l'executiu.

Al capdavall, la proposta no ha su-
rat. Les tensions han sorgit arreu.
Fins i tot s'ha trencat la unitat neces-
sària entre els empresaris del sector,
els quals, ofegats per la crisi, han ac-
ceptat finalment la seva disgregació.

La democràcia
no arriba

£1 novembre passat COPENAU-
ADIN adreçaren una nova carta a Jo-

sep M.a Figueras on recordaven que las
seva proposta de democratització del
Saló Nàutic passa per l'elaboració
«per part del mercat, d'un programa
sintètic, en la presentació d'una can-
didatura àmplia per a cobrir les voca-
ïies precisses per a desenvolupar-lo, i
una confirmació democràtica emesa
per tots els empresaris reunits en as-
semblea».

Així mateix els capdavanters de
COPENAU-ADIN deixaven clar que
les ofertes fetes per Jordi Salvat a fi
que s'integressin en el nou executiu
—«veuria bé que acceptessis formar
part del comitè que s'ha de constituir
ràpidament» (13-9-79)- no les podien
acceptar ja que no eren nomenaments
elegits sinó dictats. De tota manera,
enguany la majoria dels homes del
nou comitè elegit són expositors re-
presentants d'indústries nàutiques
que, segons assenyalen en l'anomena-
da carta al president de la cambra de

Comerç «tots els elegits que han ac-
ceptat, com d'altres que, des de dife-
rents sectors han demostrat el seu in- ,
terès i la seva dedicació pels proble-
mes del sector, assolirien l'acceptació
democràtica del seu nomenament, i
rebrien de grat un manament que
atorgaria a la seva gestió una més
gran comoditat i precisió, sempre d'a-
cord a uns «objectius i programes

A preestablerts».
La critica conjuntura de la nàutica

ha fet que els homes del mercat nàu-
tic assisteixin tots al Saló enguany. Un
Saló que possibilità que la nàutica
deixés de ser un zero a l'esquerra en
el concert comercial però que fins ara
no ha estat capaç de treure el geni per
professionalitzar i, en una paraula,
rendibilitzar el certamen. Si no, per
què aquesta edició del Saló Nàutic In-
ternacional coincideix exactament
amb la celebració de l'Onzè Saló Nàu-
tic de Düsseldorf? •

°rdl Salva*> encara ha estat nomenat a dit -
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FRANCOS,
CARREROS,
JOSÉ ANTONIOS

No canvien
els noms
de les escoles
FRANCESC BAIGES

Ni més ni menys que tretze
«Francisco Francos», tretze
«Carreró Blancos», tres
«Generals Primo de Rivera» i
«José Antonios» i un parell de
«Onésimo Redondos* i «Calvo
Sotelosw encara figuren com a
noms oficials d'escoles del
nostre país.

A la llista caldria afegir-hi força
noms més: General Mola, García Mo-
rató, Ramiro de Maeztu, Ramiro Le-
desma, Ruiz de Alda, Martínez Anido,
Carmen Polo de Franco, Tomàs Gari-
cano Goni, José Maria Porcioles o «25
aüos de paz». La seva repartició per la
geografia catalana es concentra a
Bercelona ciutat però també n'hi ha
de disperses per arreu.

Així trobarem Francisco Francos a
Badalona, Canovelles, Manlleu, Man-
resa, Sant Marti Sesgueioles, Marto-
rell, £1 Prat de Llobregat, el Pont de
Vilumara, Sabadell, Vic, Gandesa i
Anglès.

0 ensopegarem amb Carreró Blan-
cos a Sant Feliu de Codines, Vilanova
del Camí, Manresa, La Llagosta, Sa-
badell, Montgat, San Celoni, Sant Fe-
liu de Llobregat, Cerdanyola, Terras-
sa, Viladecans, Vilanova i la Geltrú i
El Vendrell. En José Antonio tindrà
les seves escoles, a part de Barcelona,
a Girona i Vilanova i la Geltrú i en
Primo de Rivera; el General, a Lleida
i Reus.

L'Ajuntament tramita,
Madrid atura "~

Mentre el canvi de noms de carrers
s'ha produït ja, la substitució dels rè-
tols escolars porta una dinàmica molt
més lenta, la qual cosa causa a vega-

l'Escola Calvo Sotelo de Barcelona, una mostra

des un cert mal d'ulls. En realitat, la
raó de molts noms que encara no s'-
han canviat és que la responsabilitat
última en aquest assumpte la té el Mi-
nisteri d'Educació. El paper dels ajun-
taments consisteix ' en tramitar les

.propostes de canvi de nom. A Madrid
en tenen ja un bon feix sense contes-
tar.

La iniciativa per a canviar el nom,
contra el que molts directors pensen o
diuen que pensen, no depèn única-
mente de l'ajuntament corresponent
sinó també de la pròpia escola. I, so-
vint, el consistori espera que siguin
els pares i els mestres dels centres es-
colars afectats els qui diguin la prime-
ra paraula. Així ho feren els de la
«Francisco Franco» de la Guineueta i
ara ja tenen, a Madrid els papers que
demanen el nom simple de «Escola
Guineueta» o les «José Antonio» i «Ca-
rreró Blanco» de Vilanova y la Geltrú
que des del començament del curs són
«Pompeu Fabra» i «Canigó» per a tot-
hom menys per al Ministeri i les co-
municacions oficials.

La situació més estesa, però, és la
d'estar en tràmit la decisió de canvi
de nom entre l'ajuntament i l'escola i,
fins i tot la d'estar esperant els uns
que siguin els altres qui prenguin la
iniciativa i a a l'inrevés. «Jo crec que
ha de sortir de les pròpies escoles»,
ens deia el delegat de serveis d'Ensen-
yament de Barcelona, en Josep Maria
Bas, mentre el director de la Calvo
Sotelo-Víctor Pradera d'aquesta ciutat
creu que és el Ministeri qui ha de
decidir-ho.

En d'altres llocs, la iniciativa de
l'ajuntament és la que mou el procés
i, ara per ara, no s'ha produït cap cas
en què l'escola s'oposés a les propos-
tes municipals com ha suceït amb els
Francos de Martorell i Sabadell, el
Carreró d'aquesta última i molts d'al-
tres. Especialment curiós és el «Primo
de Rivera» de Balaguer, el director de
la qual ens va dir que no el volien
canviar perquò la persona que dóna
nom a l'escola acudi en persona a
posar-hi la primera pedra. , ;$|%,

També hi ha noms f L
catalans

També és cert que les escoles noves
van adoptant noms més adients al Hoc
on es situen. L'Ajuntament de Barce-
lona proposa pedagogs de la ciutat i
arreu de Catalunya ja hi ha escoles
amb noms com Pau Casals, Joan Mi;
ró, Joan Maragall, Jacint Verdaguer,
Pompeu Fabra, Catalunya o Sant Jor-
di. D'altra banda, uns noms no prò-
piament anticatalans o franquistes
sobten un tant com els Reis Catòlics,
junts o per separat, Fray Luis .w
León, Numància, Cristo Rey o Presi-
dent Kennedy. "í^X

Com es veu hi ha una mica de tot.
Àdhuc una escola nova batejada »
uns mesos «Honorable Taixadelia».
'EU mateix la inaugurà al Prat de uo
bregat. Tot serà qüestió de ****«
mestres, pares i regidors que hi
una mica d'empenta i vagin e^
papers a Madrid. I després, pa
que ja hi estem acostumats.
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L enterrament del nen assassinat va omplir }a ciutat de dolor i consternació

EL JUDICI A L'ASSASSÍ DE MITRE

Una acusació a
tota la societat

' • . ' • \ • • \ • • , r i " . ' <• , >

. Nascut a Càdiz, emigrat a Aleman-
ya, vé a Barcelona i comença, a fer de
dependent a «El Corte Inglés» i Jorba,
Després es casa. Passa a vendre pisos
a tina immobiliària de Mitre, a la ma-
teixa on va matar dues persones. £1
judici semblava clar d'entrada. . ,

JOAQUIM ROGLAN

El judici contra Esteban Romero Sànches, 34 anys, venedor de
pisos, conegut per «l'assassí de Mitre» i acusat d'haver
segregat i mort a cops de martell una velleta i un nen, va ser
"na batalla legal entre defensors i acusadors, però va ser,
sobretot, una llarga exposició de la filosofia del crim en
persones «normals», un judici a una societat malalta.

Dos dies de judici que han passat a
J crònida negra de la ciutat i a la his-
«>na de la criminologia en ser l'acu-
sat una persona qualificada de «nor-
fc&b» pel nombrós equip psiquiàtric,
\ Esteban Romero havia matat una
veueta, Francesca Massoni, l'havia
enterrada a Ciutat Badia i posterior-
JJJNva demanar dos milions de pes*

i % f a m f l i a Per aUtaar-la; com
la família no pagava, va anar re-

baixant la xifra fins a 500.000 pesse-
tes. L'operació li va fallar i va fer
exactament el mateix amb el nen Ra-
fel Morante Esteve; quan va anar a
recollir els diners va ser detingut i va
confessar de pla a la policia, al jutjat,
a la reconstrucció dels fets i a la re-
vista «Interviu» i donà tota classe de
detalls de com ho havia fet tot i expli-
cà que era degut a un deute de
750.000 pessetes. La víctima: Rafael Morante Esteve
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Les famílies de les víctimes van
contractar dos advocats per l'acusa-
ció privada i la seva primera feina va
ser intentar demostrar que l'acusat no
estava boig. La defensa — Cànovas i
Fajula- se'n van fer càrrec quinze
dies abans del judici a causa que l'an-
terior advocat renunciés en llegir una
confessió tan clara i explícita feta per
Esteban Romero a «Interviu». Aquests
eren els precedents.

Normal o anormal

La petició fiscal era de 30 anys per
a cada un dels robatoris amb homicidi
i que es tinguessin en compte els agra-
vants de premeditació, traïdoria i
menyspreu de sexe. La defensa accep-
tava el robatori amb homicidi però es
basava que no hi havia cap dels agra-
vants. Esteban Romero va entrar a la
sala de la Audiència fortament escor-
tat i emmanillat fins a tal punt que les
mans se li van posar morades.

L'interrogatori a l'acusat que va fer
el fiscal va ser un continu anar-lo en-
cerclant, fer-lo caure en contradic-
cions, desmuntant-li els arguments.
L'acusat deia que no recordava la
major part dels fets. Quan va tocar el
torn de preguntes a la defensa va do-
nar tota classe de detalls, va donar
mostra d'una excel·lent memòria.

Va ser cridat com a testimoni el
porter de la finca, el qual el va quali-
ficar de «normal, educat, agradable».
Van declarar els familiars de les vícti-
mes, els quals van coincidir en assen-
yalar que la veu que els donava ins-
truccions per telèfon «era molt tran-
quil·la i normal». Va declarar la dona
d'Esteban Romero que el va qualificar
de «Una mica maniàtic, intel·ligent,
estimava molt els nostres fills, d'ex-
cel·lent memòria. Fidel...».

Però l'argument de força era el dic-
tamen psiquiàtric. Set metges van de-
clarar que era «normal», que no hi ha-
via cap psicopatia, i «persona d'inteli-
gència mixta-alta».

La defensa s'acollia a diversos ca-
ràcters de la conducta de l'acusat
«Pare autoritari que el tractava pitjor
que als seus germans. Inestable a to-
tes les feines que va tenir. Emigrat a
Alemanya. Llegia molts «tebeos» de
violència, li agradava el coit anal. Es
feia posar tots ela coberts a taula en-
cara que fos per menjar un entrepà.
Pegava sovint a la dona. Va intentar
violar la seva cunyada i va intentar
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A la porta d'aquest magatzem la policia va detenir l'assassi de Mitre.

tocaments amb una nena de 12 anys
fins a ejacular». Els psiquatres van
reconèixer que no havien investigat
l'entorn familiar ni social d'Esteban
Romero.

Crueltat, patrimoni
de l'home "• """

El fiscal Alejandro del Toro va ser
inflexible a l'hora de desmuntar els
arguments de la defensa. Va aportar
jurisprudència sobre els agravants dè
premeditació, traïdoria i menyspreu
d'edat i sexe en una brillant lliçó de
jurisprudència i va passar a analitzar
l'acusat.

«Fill de pare autoritari se'n va a
Alemanya i torna, però perquè ell ós
venedor i un bon venedor necessita

l'idioma. Canvià de feina, però sem-
pre ós venedor i sempre ho fa per mi-
llorar. Que no es digui que ós un ina-
daptat, perquè parla català, porta
senyeres aí cotxe i ós del Barca. Qua
ós agressiu? Tot bon venedor ós agraí*
siu, totes les manifestacions humanes,
fins fer l'amor, són actes agressius.
Que pega a la dona? El feminisme, al»
temps de Roma ja denunciava aquests
fets. Intenta seduir la cunyada, potser
no sigui intent de violació. Que H
agrada el coit anal? El que abans se B
deien perversions, ara es diuen «di-
versions». La mania dels coberts «
taula i que la discussió acabi a cop»
amb la dona són anècdotes farnüiari
que s'haurien d'estudiar en el conte»
de les relacions de la parella. Perqua
l'influències el Capitan Trueno, baurta
de ser oligofrènic i no ho ós i «1 Cap*v



L'acusat Esteban Romero. Ningú sap si és
o no un boig.

tàn Trueno també porta un missatge
de justícia i de bondat. No estem da-
vant d'un psicòpata, perquè el piicò-.
pata té un quadre clínic que als 12
anys ja és detectat per la medicina.
No hi cap causa de inlmputabilitat
dels delictes.» /

Alejandro del Toro, reconegut com/
un dels fiscals més brillants i prome-í
tedors d'Espanya, professor de Dret'
Penal, alumne d'en Pérez Vitòria, de*
tendències ideològiques ultraesque-
rranes, va passar a la filosofia del crim'u

«Nom'ès la depressió de 1875 va
portar ; aquest home, intel·ligent,
amant (dels seus fills, brillant, ambi-
ciós, a imatar i ho va fer per diners. És
un hozrae normal. És un cas judicial
més, malgrat l'expectació i l'audièn-
cia popular. La crueltat és patrimoni
de l'hamej»

Bogeria i napalm

L'acusat s'anava ensorrant al seu
seient mentre les paraules del fiscal
sobrevolaven la sala martellejant la
consciència col·lectiva «Far qud quan
veiem un crim monstruós creiem que
s'ha d'estar boig per fer-lo? Perquè
eoj tenim por a nosaltres com a hu-
mans i com a humans capaços de ser
dmels. Però, no són bojos «Is directors
do les grans multinacionals que venen
bombes de napalm,' no era boig el pi-
lot que va llençar la bomba sobre Hi-
roshima, no eren bojos ni els nasls ni
/els soviets, ni els torturadors a Algèria
i Viet-Nam, no són bojos aquells qui
trafiquen amb heroïna. Ho fan per di-
ners, i per diners ho ha fet Esteban
Romero. Va matar perquè no va dei-
xar de ser home», v

Va acabar demanant que no fos
tractat de psicòpata i que fos condem-
nat a 30 anys per cada crim «perquè
si és declarat psicòpata mai més no
sortirà del manicomi, mal més no serà
rehabilitat». . • :

La defensa va argumentar que les
anàlisis psiquiàtriques no havien estat
fetes amb tota profunditat i que en
cas de dubte sobre l'estat mental de '
l'acusat s'havia d'aplicar el principi
de «in dubio, pro reo»» Va carregar
contra la psiquiatria que no estudia el
context de les persones i va insistir en
l'anormalitat de l'acusat tot dient que ;
«no devia ser tan intel·ligent quan va
cometre crims tan mal comesos». '.
L'advocat Estivill -antic candidat a '
Corts franquistes- es va dedicar -^
només a insultar el pres tot dient-li •
«monstre, assassí, covard 1 sort en té . j
que na hi ha pena de mort» i demanà, .
a més, el desterrament quan sortís de ':
la presó, cosa que en Codi Penal _
només figura per als casos de delictes •;:
d'amenaces o contra l'honor. • •

Quant a l'advocat Roquetes, de l'a- •
cusació privada, va estar conforme ;
amb la petició fiscal i va demanar que ;

«la rehabilitació es fad bé, que no co-
mencin després amb permisos, Uiber- :
tats vigilades, etcètera». • v ". .

I les paraules del fiscal encara pe-
saven a l'ambient de la sala «no son
bojos aquells que venen napalm, ni...,

• ni... ho fan per diners i la crueltat és
patrimoni de l'home. Estem aquí per
aplicar la llei que el poble ha fet a •
través dels seus representants. Si és ;
dura, el poble ja l'anirà canviant». "\.

I les paraules del fiscal encara cas-.
tiguen la consciència col·lectiva «es fa
per diners, son homes». • . , ., .

Porta dels bergants RAMON BABNILS

Ceba i llibertat
«El nacionalisme és l'expressió suprema de l'interna-

cionalisme. ,•,'••. / " • ' / . ., , , ,
»I s'entén per internacionalisme la relació, tan har-

mònica com es pugui, entre Les nacions.
»I s'entén per nació la comunitat natural cuita, que

s'aconsegueix a base d'agafar la natura crua, física, ve-
getal i animal i que un grup humà la cogui/ , ..'

»Perquè la relació entre leis nacions sigui ben harmò-
nica, cada nació ha de tenir els drets tan iguals com si-
gui possible als de les altres. .

»Perquè si no són ben iguals, aleshores hi ha ball de
bastons, com és també molt natural, molt cuit, i què hi
farem. _ v j . ^ ''.,'.

«Aquests drets poden ser de disposar de la natura
crua de cada nació i de coure-la- segons el paladar i els
interessos del grup humà . que hi té la cuina encesa.

»Tot grup humà té dret a disposar de la seva nació
d'origen, i tot grup o persiona té dret d'usar una altra
nació i de coUaborar-hi im la cuita què hi funcioni.

, »Aixi, tothom té dret, a cada nació, a marxar-ne,
arribar-hi, treballar-hi, jeure-hi, parlar-ne la llengua o
bé callar. „ , ,. .

-•• l>Així, els catalans tenen dret d'anar a la Lapònia, de
viure-hi,, de treballar-hi, d'abrigar-s'hi i de parlar-hi el
lapó. I els mongols tenen dret "de viure als* Països.
Catalans, de treballar-hi, de jeure-hi i de parlar-hi el
català, perquè tot ós de tothom. Els mongols al Països
Catalans col·laboren amb els catalans a explotar la nos-
tra nació i a coure-la i a explotar-ne la llengua, tal com
els catalans tenim dret a col·laborar amb els Estats
Units de l'Amèrica del Nord per explotar-los i explotar- [
ne l'anglès, a més d'entrar-hi i sortir-ne o bé de restar a'
cavall de la ratlla, cama ací cama allà. ' .

»Tot ós de tothom i no pas de no ningú, tot ha de viure
i res no ha de morir, ni les nacions ni les riqueses ni les
gents ni les llengües, ve-li aquí.» , j

Què tal dringa, la ceba flamejada?
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SALVADOR
ESCAM1LLA
L'ESTÀ
PREPARANT

Sembla ser que el lloc idoni per apreivntar el musical *Fes-me un lloc a la teva
taula» seria el Teatre Victòria.

La primera gran comèdia
musical en català

-Ai

JOAN RAMON MAINAT

S'està congriant un gran
espectacle musical en
català que, si es porta
endavant, s'estrenarà en
un teatre del Paral·lel a
finals d'estiu. Es tracta de
«Fes-me un lloc a la teva
taula».

Darrera de la iniciativa hi ha un
popular home de ràdio: Salvador Es-
camilla.

La història va néixer precisament
quan Escamilla va veure l'original
d'aquest espectacle a Roma fa un pa-
rell d'anys. «Em va interessar moltís-
sim —ens diu- i de seguida vaig pen-
sar en la possibilitat de traslladar-lo
aquí. El que mancava era un teatre
que reunís les condicions i algun em-
presari que creies en l'aventura.»

Un temps més tard, Salvador Esca-
milla, en fer els primers passos per a
treure'n també una versió discogràfl-
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ca, s'assabentà que l'exclusiva d'a-
questa obra per als països de parla
hispana la tenien els germans Riba
(promotors de l'incendiat Scala), i que
ja s'havia estrenat a Madrid amb el
títol «El diluvio que viene».

Amb totselsetsí uts §a'>

plresentar «Fes-me un lloc a la, teva
taula» a Barcelona seria el Teatre Vic-
toria, l'únic que permetria la instal·la*
ck dels dos escenaris giratoris que
calen.,«Cal aclarir -afegeix Escami-,
lla-- que s'ha de presentar amb tots
els 9ts i uts, i amb el mateix muntat-
ge. Í5i anem amb misèries, l'hem pifia-

A partir d'aquest moment, l'inicia-
tiva es converteix en negociació per
tal que l'espectacle sigui presentat a
Barcelona en llengua catalana. Sem-
bla que els germans Riba, després de
desestimar la possibilitat de fer-lo bi-
lingüe, s'inclinen per presentar-lo uns
dies en català i uns altres en castellà,
alternativament.

En la versió catalana, la cosa fun-
cionaria de la següent manera: es res-
pectarien els decorats, el cos de ball,
el vestuari, la base musical i l'actor
Franz Joham. S'introduirien, en can-
vi, els actors i les actrius -encara no,
determinats- que omplirien la resta
de papers. La traducció podria ser
obra de Terenci Moix.

Sembla ser que el lloc idoni per a

Éècords de taquillatge \
Co.m a detalls de la transcendència

d'aquí asta obra cal esmentar que ha
tingut' importantissims èxits a Itàlia i;.
a.Mèxí c; que a Madrid ha batut el rè-;
cord cis taquillatge de todà la història
del teatre; i que se n'està preparant,
un gran llançament al Broadway neo-|:,
yorquí \ï una versió cinematogràfica^
de producció riordamericana, fet des--
tacable \si tenim en compte que la ba-|;
se és uri a obra d'origen europeu, j

«És pel; tot això que no és cap aven-|̂
tura, siní» el camí que porta a un èxit/
assegurat», diu el seu promotor» «Aquí
no pot iiülar, n'estic convençut. Esi:
anar a guunyar. I és, sobretot, l'entra-.;



da definitiva del català a un gran es- partir d'aquí es constitueix el fil dra-
pectacle musical, idoni per al nostre màtic d'aquesta obra que ha triomfat
Broadway particular que és el Paral.- en els seus primers anys de vida, que
lel.»

Fent un tràiler ràpid de l'argument
de «Fes-me un lloc a la teva taula»
podríem dir que es tracta d'un sacer-
dot d'idees avançades, molt partidari
de l'amistat, que un dia té un curiós
somni: Déu el telefona i li anuncia un
nou diluvi, tot encarregant-li que sigui
ell el nou Noé, que construeixi una ar-
ca i s'erfdugui el que més estimi. A

tindrà un llançament mundial des

dels Estats Units i que, à comença-'
ments de la propera temporada, por
ser també la primera gran comèdia
musical en català. • •--..,.• >,r ,;-• --,':•

DISSET ANYS
DE «RADIO-SCOPE»

La celebració del dissetè aniversa-
ri de l'existència del popular progra-
ma radiofònic «Ràdio-Scope», amb
tots seguretat una de les emissions
més veteranes de la nostra radiodi-
fusió, té una importància no gens
negligible per al món de la cançó i la
música popular catalana actual,
com la té també per a molts altres
camps de la nostra cultura. Efecti-
vament, en el decurs dels darrers
dissent anys «Ràdio-Scope» ha estat
un programa que, amb l'empremta
personalíssima de la manera de fer
característica de Salvador Escami-
lla, s'ha convertit en un important
vehicle de comunicació al servei de
la recuperació de la llengua i de la
cultura catalanes, i molt especial-
ment d'aquelles manifestacions de la
nostra cultura que, com la cançó, te-
nen un caràcter bàsicament musical
i posseeixen, en conseqüència, uns
ingredients que s'escauen a l'especi-
fícitat del fenomen radiofònic.

A desgrat de totes les seves lògi-
ques mancances, i de manera pràcti-
cament ininterrompuda de disset
anys ençà, «Ràdio-Scope» s'ha con-
vertit en una rara excepció eh el pa-
norama genèricament descatalanit-
zador de la radiodifusió del nostre
país, una excepció gairebé absoluta
fins fa a penes uns pocs anys i una
excepció encara relativa a hores d'a-
ra. Inicialment a Ràdio Barcelona, i
de molts anys ençà a Ràdio Mira-
mar, el programa que Salvador És-,
camilla realitza i presenta quotidia-
nament de la barcelonina plaça de
Catalunya estant ha estat i és encara
d'una utilitat ben considerable. Amb
el seu estil radiofònic tan singular

Durant els disset anys de *Radio~scope» Salvador Escamüla va saber connectar amb
uns sentiments populars i féu de la seva emissió un programa de gran audiència.'

—i, en conseqüència, discutible, po-
lèmic i opinable-, Salvador Escami-
lla ja de bell antuvi va saber fer de
«Ràdio-Scope» una emissió d'allò
més popular i amb una audiència
d'una fidelitat innegable, la qual co-
sa ha estat un dels seus més grans
encerts/ . • ••. :

Al llarg d'aquests darrers disset
anys, efectivament, «Ràdio-Scope»
ha mantingut de manera permanent
aquesta connexió amb un públic fí-
delissim i que ha augmentat amb el
pas dels anys. A disset anys i escaig
de distància de l'inici de les seves
emissions, i en uns. moments que, a
desgrat de tot i de tothom, la Nova
Cançó és ja un fet d'una importància
històrica incontrovertible àdhuc per
als més reticents, potser ja sigui
arribada l'hora de destacar pública-
ment la transcendència de la tasca
desenvolupada per Salvador Esca-
müla a> «Ràdio-Scope», sobretot en
els difícils moments inicials de la
Nova Cançó, quan molts dels qui
posteriorment han volgut fer-nos
creure en la seva catalanitat de tota
la vida no gosaven donar audiència
als nostres cantants peoners. Va ser
precisament aleshores, en unes cir-
cumstàncies fonamentalment adver-
ses, que Salvador Escamilla convertí
«Ràdio-Scope» en una plataforma de

promoció no gens negligible per a la
gent de la Nova Cançó. I aquí va es-
tar una de les claus de volta de l'èxit
del seu programa, perquè obrint de
bat a bat les portes a la Nova Cançó
i esdevenint-ne àdhuc el difusor ra-
diofònic constant, Salvador Escami-
lla va saber connectar amb uns sen-
timents populars i féu de la seva
emissió un programa d'un alt nivell
d'audiència. i.- *

' Tot í que lògicament cal reconèi-
xer que amb posterioritat «Ràdio-
Scope» va prendre partit legítim en-
tre bàndols enfrontats, i tot i afirmar
també que durant aquest llarg perío-
de Salvador Escamilla esdevingué
bel·ligerant en un conflicte intern, és
ara l'hora de dir ben alt que el seu
programa ha estat sempre, al llarg
dels disset anys i escaig de la seva
existència i a desgrat d'errors i man-
cances, una eina d'una utilitat més
que considerable per a la cançó ca-
talana, com ho ha estat també per a
moltes altres manifestacions cultu-
rals del nostre país. Perquè, comptat
i debatut, a través de milers i milers
d'hores d'emissió Salvador Escami-
lla ha fet de «Ràdio-Scope» un pro-
grama de ràdio catalana.;. . ,. ;

JORDI GARCIA-SOLER
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MÀXIMA D'ABRIL MARTORELL

Si puja el petroli,
piga tot
JOAQUIM MONELLS

Aquest any, la legendàría trilogia Melcior-Gaspar-Baltasar ha fet
ampliació de capital, amb la incorporació d'un nou rei-soci: en
Fernando, que ens ha obsequiat col·lectivament amb un generós
augment de preus energètics (i dels altres)

Per obra i gràcia de l'Abril, a par-
tir del 8 de gener els preus de tots els
derivats del petroli han enregistrat un
augment substancial, fins assolir els
nivells prou explícits que presenta el
quadre adjunt. Inevitabilitat, doncs,
que aquests increments suposin
-amb índexs variables d'automatis-
me— una acceleració de les taxes d'a-
tur i d'inflació i una reducció del ni-
vell de vida. La cosa aquesta de la cri-
si econòmica s'està posant molt emo-
cionant.

£1 fet és que, enguany, les importa-
cions de petroli sobrepassaran els 50
milions de tonelades les quals, a un
cost mitjà del barril pròxim als 30 dò-
lars i després d'acumular-hi totes les
altres despeses del circuit importació-
consum, valdran aproximadament la
respectable xifra d'un bilió (milió de
milions) de pessetes.

La decisió de revisar dràsticament
els preus es justifica a partir de la tesi
segons la qual cal repercutir estricta-
ment l'augment de costos d'adquisició
del cru sobre els utilitzadors finals, és
a dir les empreses productives i els
consumidors. L'aplicació d'aquesta te-
si suposa substituir - en matèria de
política energètica— la tradicional es-
tratègia de l'anestèsia per la nova es-
tratègia del pànic, la qual l'Abril ha-
via posat ja en rodatge a través de les
seves declaracions públiques dels da-
rrers mesos. Després de força temps
de polítiques de contemporització
monetario-salarial, d'efectes suposa-
dament màgics però provadament vo-
làtils, el llop-Abril ensenya les dents
mossega el poder i ens acorrala vers
una reducció del nivell de vida.

Tard i, per tant, malament. Tard
perquè des de fa anys aquesta situa-
ció era perfectament previsible i ara
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comença ja a estar podrida; i mala-
ment perquè la violència de la inter-
venció quirúrgica pot acabar
carregant-se el pacient.

L'instrumental bàsic d'aquesta ope-
ració és el bisturí de la política de
preus, que l'Abril utilitza per a punxar
sense contemplacions. En aquest cas,
però, una política estricta de preus
presenta unes limitacions físiques evi-
dents, tota vegada que suposa bàsica-
ment traslladar un problema greu
-l'encariment d'energia— de l'estadi
dels costos a l'estadi del consum, i el
fa recaure sobre unes espatlles econò-
miques afeblides per cinc anys de cri-
si persistent.

Fer a afrontar realment el proble-
ma, amb la voluntat pacient de
suavitzar-lo i àdhuc neutralitzar-lo a
mig termini, el bisturí dels preus s'ha

Y VENli
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Els preus pugen, pugen, pugen i no l\i íut

d'incloure en el context d'un instru-
mental més complet, en el qual la
política de reconversió industrial i la
política energètica —en les vessants

PREUS DELS DERIVATS DEL PETROLI í

Gasolina «extra»
(ptes/litre)

Gasolina «súper»
(ptes/litre)

Gasolina normal
(ptes/litre)

Gas-oü calefacció/Industrial
(ptes/litre)

Fuel-oils (mitjana)
(ptes/Tm)

Gas-oü automoció
(ptes/litre)

Gas-oü pesca/agricultura
(ptes/litre)

Kerosè (mitjana)
(ptes/litre)

Naftes
(ptes/tm)

Gas butà
(ptes/botella)

Abans

49

46

40

12

8.370

21

15

17,7

13.000
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de producció, distribució i consum-
hi tingui un protagoni8me essencial.
La manipulació brusca i contundent
dels preus respon a una lògica de fe-
rro, dulcificada amb subvencions i de-
claracions de bons propòsits però ina-
dequada en una situació de crisi com-
plexa que exigeix més aviat una lògi-
ca d'acer, dura però flexible.

Des de l'angle social, i al marge
que les dificultats energètiques supo-
sin un empitjorament de l'estructura
de costos de tot l'aparell productiu,
convé assenyalar que aquell augment
de preus implica encarir el transport-
distribució de tots els productes. Però
aquest encariment no és neutre so-
cialment, sinó que afectà de manera
relativament més intensa els preus fi-
oals de productes de primera necessi-
t&t com els agro-alimentaris. Aquest
üPus de productes presenten un valor
unitari baix, de manera que la inci-
dència d'un cost elevat de transport
ea el seu preu final esdevé relativa-
ment més accentuada, en perjudici,
Per tant, dels sectors de rendes més
Modestes.

La mesura central de l'augment
dels preus del petroli fou completada
per un paquet de mesures addicio-
nals, algunes complementàries i de al-
tres compensatòries: reducció de la
pressió fiscal sobre la utilització de
l'automòbil, subvencions a determi-
nats sectors sensibles -com ara l'a-
grari i el pesquer-, propòsit d'estalvi
energètic, estímul a la difusió d'ener-
gies alternatives..,

Tanmateix, l'examen d'aquestes
mesures suggereix un parell de consi-
deracions. D'una banda, la circums-
tància que una de les vies de reducció
de la pressió fiscal sobre l'automòbil
sigui la revisió de l'impost sobre les
peces de recanvi, que va ésser invern-
tat i aplicat fa quatre dies, dóna inevi-
tablement la impressió d'una certa
confusió-írivolitat en la política de
rAdministració. D'altra banda, la re-
percussió estricta dels costos sobre els

* preus finals suposa potenciar el prin-
cipi de la liberalització de preus, l'a-
plicació del qual exigeix de manera si-
multània incrementar l'intervencio-
nisme -via subvencions- en d'altres

sectors, com l'agricultura, la peaoa 0
el consum de butà. I és que aquesta
economia cal flexibilitzar-la, però en _
el ben entès que, partint d'unes es-
tructures tan rígides i ineficienta, cal -
fer-ho de manera gradual i selectiva i
en ei context d'un esforç de reestruc-
turació sectorial, de reconversió de '
productes i de sanejament econòmic 1
financer dels sectors més delicats. •

Un dels punts més interessants del í |
paquet de mesures complementàries
fa referència al tema de l'estalvi ener-
gètic, ineludible - s i més no, a curt-
mit termini-, el qual caldria aprofun-
dir més enllà de plantejaments estil .
apagar-fanals-o-avançar horaris. ;

En aquest sentit, fóra convenient ;
començar a explicar i a popularitzar
la idea-püot que, -contra la creença '
més generalitzada- la reactivació del ,
creixement econòmic no exigeix ne-
cessàriament un creixement paral·lel i
proporcional del consum d'energia, La
política econòmica podria proposar-se '.
com a objectiu fer superflus volums
creixents de petroli importat, à partir
d'una estratègia d'inversions en
materials-aparells-equipaments eco-
nomitzadors d'energia i produïts per :

empreses locals. Una política d'estalvi .
d'energia d'aquestes característiques,
per tant, podria constituir precisa- .
ment un motor de reactivació de la in- :>
versió, de creació de llocs de treball i
de potenciació del creixement econò- '
mic, alhora que reduiria la nostra de- -
pendència energètica exterior. , '

El finançament d'aquestes inver-
sions no sembla que hagués d'assolir ̂
nivells desproporcionats en relació als
beneficis -privats i col·lectius- que
se'n derivarien. En el cas de França,
per exemple, tal com exposa Bosquet ,
l'objectiu d'assolir d'ad a deu anys
una reducció d'un 25% del consum
d'energia - e n base 1978- exigiria
uxla inversió d'uns 300 mil milions de
francs. És a dir, distribuït anualment,
uns 30 mil milions de francs, xifra
sensiblement inferior al cost anual de
l'actual programa electronuclear
francès, que s'acosta als 40 mil ml- : r
l i o n s . • •* • . . . ' • • • / • • • ,<• . - t » T>

, Enfront de la teràpia-Abríl basada
en els preus, sembla que una estratè-
gia d'estalvi energètic, plantejada no
a nivell anecdòtic-casolà sinó amb
imaginació 1 rigor, juntament. amb '\,
una potenciació decidida d'energies
alternatives al petroli -especialment
les renovables-, permetria d'acarar
el futur des d'una perspectiva menys
pessimista. • - . , .
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VINT ANYS DESPRÉS

Camus de la
nostra joventut
MARIA AURÈLIA CAPMANY

£1 quatre de gener de 1060 moria en un accident automobilistic
Albert Camus. Vint anys després la influència del seu pensament
encara ós vigent en la generació de la seva òpoca. Maria Aurèlia
Capmany fa una remembrança de la vida i l'obra d'aquest gran
escriptor universal.

Costa d'explicar amb unes simples
paraules tot el poder, tota la màgia,
tota la seducció que va exercir Albert
Camus, en els anys definitivament de-
rrotats, per a nosaltres, de la post-
guerra mundial. Totes les magnífiques
qualitats d'escriptor, de creador de
personatges, de climes, quedava a da-
rrer terme i apareixia el "mesies de
l'absurd. £1 Camus de £1 malentès, de
L'estranger, de La Festa, de L'home
revoltat, et deia, a cau d'orella: No
ets un pobre personatge desesperat,
acorralat, estafat, perquè l'única veri-
tat és que la desesperació és la condi-
ció humana. I com a resum de la seva
contemplació sense esperança, hereva
del més pur esteticisme mediterrani, et
feia llegir El mite de Sísif.

£1 cert és queia llarga i inútil expe-
riència de la guerra-, la nostra, l'altra,
i les deixalles de la guerra, eren camp
abonat per a la malherba de la deso-
lació. La majoria d'homes del seu
temps intentaven fer el salt sobre el
buit per atènyer una altra riba més
sòlida on instal·lar-se, uns cap a
Marx, cap al pare poderós de les bar-
basses, els altres cap a Crist, el dolç,
prometedor de cels. Camus es queda-
va en la desolació, tot i que, en un
moment determinat es va dir que
també l'havia temptat el cristianisme,
i algú llegia, entre Unies en la seva
última novel·la La caiguda, aquell
rastre del pecat, aquella consciència
de la culpa que no havia aparegut en
cap dels seus llibres anteriors.
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£1 cert és que Camus va viure de
prop una mena de desencís que s'as-
sembla remotament a la moneda cul-
tural que ara circula per les nostres
fires. £11 pertanyia al grup dels ele-
gits, al grup dels purs, dels millors,
dels que no havien estat maculats per
cap forma de col.laboracionisme amb
la bèstia nazi. Una actitud doncs que
no l'havia allunyat de la realitat, car
foren els anys de la publicació de
«Combat», quan els mandarina com els
anomenaria més tard Simone de
Beauvoir, es creien que governarien el
nou món ple de racionalitat i de justí-
cia. Però el món on els tocava viure,
on ens tocava viure, no era ple de ra-
cionalitat, car els vells polítics que es
repartien el món -podíem dedicamos
a l'esport de repassar els nostres lli-
bres d'història per comptar quantes
vegades s'havien repartit el món- es
dedicaven, a banda i banda, a la caça
de bruixes.

Recordo que en el meu temps de
París cuejava encara la ferotge polè-
mica entre ell i Sartre, de la qual Sar-
tre en sortia més brillant, més pur,
més mandarí que mai, malgrat que
advocava per la veritat dita a mitges.
Car en aquell moment dur de la guerra
freda i del: «A quin cantó ets, tu?» Ca-
mus s'havia atrevit a denunciar qu>a a
Rússia, sí, a la URSS, sí, a la seu del
socialisme real hi havia camps de
concentració.

No ens va agradar que Camus di-
gués això, i tot i que sabíem que SIST-

Jean-Paul Sartre i Simone de Beauvoir, .

Albert Camus i Elvira Popescu, després

tre ens feia passar bou per bèstia
grossa, adheríem a Jean-Paul Sartre,
el compromès, el pur, el que havia
baixat de la seva torre de vori per
submergir-se en l'ambigüitat, amb l'-
home que no temia les mans brutes.

Havia estat difícil llegir Camus sen-
se separar-lo de les seves qualitats se-
ductores, després fins i tot aquestes
qualitats seductores el feien de difícil
lectura. No era un polemista brillant
com Sartre, no en tenia ni l'art, ni la
tenacitat. A través de la seva obra,
tens la impressió que era un home que
volia ser estimat, cregut i que, escèp-
tic impenitent, hedonista/ enamorat
de cada hora de la vida, sentia horror
per les grans abstraccions metafísi-
ques, on tot lliga, on tot es recolza en
el castell de cartes d'un sistema. No
endebades, l'home de lletres que era,
havia buscat la inspiració escolar per
a una tesi en Plotí i Sant Agustí, els
pensadors que cerquen l'ultima ratio
nós enllà de la raó, més enllà de la
dialèctica de les idees. Fins i tot això,
aquest petit detall, que ell segurament
havia oblidat, la seva te9i doctoral,
me'l, feia pròxim, car en els remots
temps de la meva vida universitària

jo havia volgut trobar en la Sisena
Eneade de Plotí les fonts del coneixe-
ment poètic.

Penso que avui, per tornar a llegir
Camus, hauríem de fer una llarga ma-
rrada. Hauríem de recordar els seus
orígens, la pobresa assolellada vora
mar, el gust de viure del noi de ca-
rrer, la capacitat de convivència amb
la desesperança i la desolació. Desco-
briríem que escrivia meravellosament
bé, si és que meravellosament bé pot
expressar aquell do de la paraula que.
Camus desplegava en la seva obra.
Era hereu del ben dir d'un Gide, mas-
sa clar, massa diàfan per entretenir
reclutadors d'estils. Una falsa facilitat
domina tota la seva obra, i dic falsa
perquè qui s'hagi barallat amb el llen-
guatge sap que no és bo de fer, assolir
la transparència del llenguatge.

Potser la gent del meu temps tenim
un deute amb Camus i només li po-
dem pagar llegint devotament i amb
ganes d'aprendre la seva prosa que
ens recorda aquell lema que tant
agradava als meus mestres, el lema
de Pi i Margall: Aigua neta dins el
cristall net. •
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Manilla d'oros

La novel·la
històrica
del
post-
franquisme
ALEXBROCH

Fer aquells que tinguin una visió
estàtica/ acumulativa i no dialèctica
de la història i de la literatura catala-
na podrà semblar agosarat que, a ho-
res d'ara, algú es despengi parlant de
la contemporaneïtat i interès de la no-
vel·la històrica. Però, contràriament,
és un risc que em satisfà i m'agrada
córrer. I vull plantejar el tema perquè
hi ha prou indicis per a portar-lo a de-
bat. Almenys, prou indicis recents que
ho aconsellen i que mostren que la no-
vella romàntica de principis del XIX
és una novel·la que ha assumit el ma-
terialisme històric i que dóna una vi-
sió transformadora i no arqueològica
de la història. Una novella, per altra
banda, també, profundament nacio-
nalista.

Jaume Cabré guanyà el premi Joa-
Çuim Ruyra 1977, amb una breu no-
vella, Galceran l'heroi de la guerra
nagra, que es situa, cronològicament,
& meitat del segle passat, a la «guerra
dels matiners» de 1846-1849. Geogrà-
ficament a la comarca del Bergadà i
vic. Enguany el darrer premi «Andrò-
mina» de novella, al País Valencià, el
guanyà Josep Lozano amb Crim de
germania i unió popular, recull de
contes sobre la guerra de les Germa-
nes i els seus personatges. Finalment,
ja meva condició de jurat del premi
Sant Jordi de novella 1979, m'ha
Permès llegir, conèixer i defensar, una
22 novella històrica de 496

pàgines, Cap de Brot, —que quedà en
quart lloc— del reusenc Ramon Pa-
Uicé. Pendent de llegir Crim de ger-
mania i unió popular, plantejo el tema
de Cap de Brot perquè ho crec impor-
tant i perquè ignoro, en aquests mo-
ments, si les gestions per a la seva
edició aniran o no per bon camí.

Cap de Brot és una novel·la del
postfranquisme. Potser una de les pri-
meres novelles què clarament ho és. I
no per l'actualitat temàtica i cronolò-
gica del corpus temàtic que planteja,
sinó per la seva actualitat ideològica:
la colonització nacional i lingüística
de Catalunya. D'un nacionalisme polí-
tic evident, hauria estat impossible de
publicar en els anys del franquisme.

Cap de Brot planteja l'ocupació de
Heus per les tropes borbòniques
després de I'l 1 de setembre. És la no-
vella de l'etapa posterior i del segle-
XVIII català. És a dir, la de l'inici de
la colonització castellana sobre Cata-
lunya, la qual apareix perfectament
dibuixada, a nivell de carrer, de reac-
ció popular, mostrant la penetració,
l'entrada dels costums i les lleis es-
trangeres de manera perfectament
clara al llarg de la primera part de la
novella. Cal dir que l'equüibri entre
marc històric i literatura és total, ab-
solut. Ens trobem, doncs, davant d'u-
na novella i no d'un pamflet històric,
polític o nacionalista. £1 personatge es
Pere, fill de pagès adinerat i del bàn-
dol dels «vençuts».

Després del conflicte de la «Qua- ;
druple Aliança», amb la possibilitat
d'una nova lluita d'alliberament na-
cional i altre cop la pèrdua de la pos-
sibüitat històrica, Pere, compromès en
aquesta lluita, ha de fugir primer a
Maó i després a Londres on té contac-
tes importants per tota la seva-vincu-
lació al comerç i a les empreses angle-
ses que hi havia a Reus abans de la ~
guerra de Successió. S'inicia l'altre
gran bloc temàtic de la novella,
menys aventurer que el primer, que
és el que mostrarà l'augment de poder -
econòmic de Pere que el portarà, anys '
després, de nou a Reus per obrir unes
oficines d'un gran abast comercial.
Aquest retorn i aquesta segona part
de la novella, mostra l'evolució del .
personatge cap a una posició i ideolo-
gia pragmàtica i mercantilista que ós
un reflex del segle XVUL i de bona
part del pensament econòmic català
de la segona meitat del segle. La re-
construcció de Catalunya, allò que la
pot salvar com a nació passa per la
creació d'una riquesa i economia for-';
ta. Si Catalunya no té exèrcit ha de te-
nir un poder que la faci ser un ele-
ment clau dins l'estructura de l'Estat,
que li doni una projecció i una força
que defensi la seva identitat nacional.
Pere torna a Catalunya, despès de re-
nunciar a un projecte de crear una
colònia «Nova Catalunya» —Nova Ca-
ledònia?- per terres d'Amèrica, amb .
l'únic, propòsit de lluitar econòmica-
ment. La seva lluita nacional s'articu-
la amb el desenvolupament econòmic
de Catalunya. Síntesi, doncs, del pen-
sament econòmic català del segle
XVIII i el que possibilitarà el «renal-
xement» econòmic, cultural i nacional
de la Catalunya del XIX. El personat- >
ge, Pere, és, d'alguna manera, un ex-
ponent clar de la burguesia catalana
emprenedora i, nacionalment, cons-
cient del paper històric que ha de ju-
gar. Cap de Brot és, en definitiva, la
justificació històrica d'aquesta classe
social. - ••'-.:•

Per tot això i malgrat alguns pro-
blemes d'estil que es poden resoldre
fàcilment, Cap de Brot, de títol ben
explícit, és una novella que hauria
d'arribar a l'edició.
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L«(»1ENÀTGE À PERE CAPELLÀ

i dramaturg
GABRIEL JANER MANILA

L'última quinzena de desembre ha tingut lloc a la Ciutat de
Mallorca una sòrie d'actes organizats per l'Ajuntament de la
ciutat en homenatge a Pere Capellà, en el vint-i-cinquò
aniversari de la seva mort, esdevinguda el dia disset de
desembre de 1954.

Pere Capellà i Boca va néixer a Al-
gaida, un poble del pla de l'illa gran,
l'any 1909. Era fill de Mestre Llorenç
Capellà (Batlle), popular glossador i
sabater, les glosses del qual són enca-
ra recordades entre la gent granada
dels pobles. Les glosses de Mestre Llo-
renç rodolaren de boca en boca du-
rant la primera meitat d'aquest segle i
encara ara és possible recollir-ne,
atribuïdes al seu enginy i al seu bon
tranc a l'hora de combinar la ironia,
la sàtira i el domini perfecte del llen-
guatge del poble. Gairebé, per tot
arreu de l'illa se'n coneix una, que féu
a Algaida durant un glossat, l'any
1948, tot memorant uns fets que li
succeïren el 1936:

Anit fa dotze anys rodons
que em dugueren a Vilafranca
damunt una tomba blanca
enrevoltat de matons
que se feien ü.lusions
de fer una Espanya santa.
I ara fan tanta de planta
com un gat que no s'aguanta
enrevoltat d'estalons.

Pere Capellà aprengué des de molt
jove l'art del seu pare, i es convertí
també en un gran glossador. En la se-
va joventut, exercí prop del pare l'ofi-
ci de sabater durant els capvespres,
perquè els matins acudia en bicicleta
a l'Escola Normal (quaranta-dos qui-
lòmetres diàriamente entre anada i
tornada), a estudiar Magistori. Quan
entrà la República s'afilià al Partit
d'Esquerra Republicana del que fou
president de la delegació del seu po-
ble. El 18 de juliol de 1936, hagué

d'escapar-se, alertat per un seguit;
d'anònims que l'amenaçaven de mort:
Es traslladà al Port de Felanitx ama-
gat en una camiona de peix i d'allà
partí en una barcassa de cap a Me-
norca. I d'allà a Barcelona. A Cata-
lunya fou mestre de la Generalitat i
exercí a Sant Andreu. D'aquells anys
són aquests versos senzills, que pro-
clamen la fe en la identitat pròpia i el
coratge d'un home que no es resigna-
va a desprendre's de les pròpies arrels;

Enmig de la mar
s'aixeca una terra
fins tocar al cel
que ens deixa en la serra
banderes de blau.
Jo som balear,
jo som de Mallorca,
català insular...
Jo som mallorquí
i és la meva glòria
ésser català
per la meva història.

Ingressà a l'Escola Popular de Guê
rra i en sortí amb la graduació de ti-
nent cap al front de Guadalajara. Parj-
ticipà a la defensa de Madrid amb el
grau de comandant i, a l'acabament
de la guerra civil caigué presoner de
l'exèrcit franquista, que li féu un con-
sell de guerra i el condemnà a.vint
anys de presó. Visqué reclòs al penal
d'Alcalà de Henares fins l'any 1944
en què, retornat a Mallorca en lliber-
tat provisional, s'establí a Montuïri, el
poble de la seva promesa, les autorfc
tats civils del qual accediren a fer-se
càrrec de la seva custòdia. Aquests



retrobat a 1 ÏUa, poden explicar-nos el
seu estat d' 4nim en un temps en què
vivia certament derrotat: .

Així al tiben els vençut!
: a l'ami: Sancbis Guarner •; .'

Sis ulls baixo i els ànims abatuts,
sense armes t costat.

• : (Els hi prengueren
els vencedors, quan . .

(presoners els feren.
Així arriben: spellifats i bruts.
No els esperen els braços benvolguts
de les seves pwmeses,ni éls esperen
les trompetes \\firants,

•<\\ (Tot ho perderen
menys la vida: lla càrrega

. , ; . - • ; , . (dels vençuts.
No porten sobrt\ el pit

... _ \ (creu ni medalla
Pere Capellà i Roca : '

versos, escrits a Mallorca durant els
anys quaranta en homenatge a l'amic
de cautiveri Manuel Sanchis Guarner,

que canti el seu
Però sota la rob>\
com un gemec o
hi porten, resistí
una ferida óberti

valor en la batalla.
entre la ronya.

lult del seu coratge,
•.i a la vergonya

que los ratja.

A Mallorca, inserit plenament en '
l'anomenat «teatro regional» estrenà
una sèrie d'obres teatrals en les que
mesclava bellament la sàtira, el llen-
guatge de glossador, la idealització,
gairebé rousseauniana, de la vida pa-
gesa i la critica punyent a tot quant
significava educació artificiosa, al
servei dels prejudicis i dels privilegis
de casta. Foren, les seves obres d'a-
quella hora: «L'amo de Son Magra-
ner» (1949), «S'hereu de sa farinera»
(1949), «Sa màdona du es maneig»
(1950), «Sa Festa» (1951), «Es carrer
de ses tres roses» (1952), «Na Catalina -
de Son Gallart» (1952), «Val més un
dit en es front» (1953), «Es marquès
de Sa Rabassa» (1953), i «El Rei Pe-
pet» (1954). -,. : - •'= I

Vint-i-cinc anys després de la seva
mort, la figura de Pere Capellà i Roca,;
glossador, anti-febrista i dramaturg,
ha estat objecte d'un homenatge pro-
fundament sentit, car el record de l'-
home bo, que portà a l'escena el llen-
guatge del poble, en un temps tan difí-
cil, es manté viu entre la gent. •

Llibres 1 novetats FERS ANGUERA

CASTELLET; J. MA MOLAS,
J.: Antologia general de la
poesia catalana. Les millors
obres de la literatura catala-
na, 26. 286 ps.

Primera antologi general de divulgació feta en la post-guerra, que aplega
mostres des de Ra mon Llull fins a V.A. Estellés. Mostra «breu i asèptica» se-
gons els propis auhors. Els lectors poc documentats hi trobaran a faltar una
introducció historií :a i literària d'emmarcament dels productes, els gèneres i
els homes, i en la í>art medieval un glossari de les paraules més difícils i oc-
citanitzades. Dedicat a la poesia lírica,és excessivament restrictiu amb els
autors de la postguerra. El llibre malgrat tot pot ser molt útil en treballs di-
dàctics.

Enciclopèdia de preguntes i
respostes. Publicacions de l'a-
badia de Montserrat. 217 ps.

Un llibre modern i atractiu, curosament il·lustrat i d'una gran utilitat per als
escolars, que hi poden trobar una resposta clara i correcta als principals
punts de les diferents branques del saber. Una eina que pot cooperar al re-
dreçament escolar \m català. . • , ; . ,

PEDROLO, MANUEL DE: Bai-
xeu à recules i amb les mans
alçades. Edicions la Magrana.
Les ales esteses» 1. 293 ps.

Una novel·la sorprenent i de nou pels camins de la investigació narrativa,
contada en tres nivells: anècdota, discurs i història de la vida, dels diferents
personatges que troba el narrador al llarg d'un viatge al·lucinant on són
transgredits tots els túements de la lògica i de la moral. Una obra que ocupa
un Uoc clau cons la producció pedroliana. . . , \

, M, ANTÒNIA: Punt
d'arròs. Editorial Galba. Na-

u , U 9 ps.

Bepàs del passat i dtü present d'una noia lletraferida i polititzada, en crisi
sentimental, narrat al llarg de tres dies emmarcats per la pluja, en qualsevol
ciutat, una i múltiple, dels FPCC. Una novella escrita en tons poètics, però
on es veu reflectit el tí acas de la parella egoista, tancada en si mateixa i ab-
sent de la comunitat] . . . . ,. . ? .

*ERRATER, GABRIEL: La
Poesia de Carles Riba. Edi-
cions 62. L'escorpí, 39, 123
Ps.

Recull de cinc conferències sobre l'obra de Riba, on en l'estructura sintàcti-
ca es reflecteix el seu origen oral. El llibre conté sucoses suggerèndes sobre
el contingut, estructuri i i influències de la poesia de Riba al qual qualifica de
«innovador i revolucionari»,
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Cultura en joc JOSEP M.a CARANDELL

Entrega i il·lusió: cultura
De l'interessantíssim llibre «Cata-

lunya para espanoles» (Dopesa) d'E-
duardo Moreno i de Francisco Martí,
sobre el qual en parlaré amb més
atenció pròximament, copiaré un
breu passatge que em sembla molt
important en aquest moment:
«Gracias a la entrega y a la ilusión
de gobierno de los nombres de la
Mancomunitat se saco partido de
una entidad que no tenia ningún re-
curso político y apenas económico,
ya que el Estado no la doto de nin-
guna asignación presupuestaria, te-
niendo que valerse de las contribu-
ciones temtoriales de las cuatro
Diputaciones Provinciales para de-
sarrollar su programa. Pese a ello, la
Mancomunitat pudo dar una nueva
impremta a la política administrativa
en Catalunya, intentando transfor-
mar el país con estructuras de tipo
europeo, sobre todo en el campo de
la cultura, la investigación y las co-
municaciones».

LA MANCOMUNITAT
I LA CULTURA

Dit breument: la Mancomunitat,
quasi sense poder i sense medis eco-
nòmics va crear una infraestructura
cultural pròxima a l'europea. Val'la
pena recordar això quan tantes per-
sones opinen que si actualment es fa
ben poc a Catalunya en favor de la
cultura i d'altres qüestions del país,
és per manca de poder i de diners.
Jo voldria repetir un cop més - i no
em cansaré de dir-ho- que si les
nostres institucions de govern no fan
gran cosa és per falta d'entrega i
d'il.lusió, qualitats que caracteritza-
ren els homes de la Mancomunitat, i
que tornaren a ser pròpies dels ho-
mes de la Generalitat republicana,
amb més poder i potser més medis,
però en les condicions de commoció
constant de la pre-guerra i la guerra
civil.

A ml em sembla que les nostres
autoritats i nosaltres mateixos con-

fiem massa en els dineríí públics i en
el poder que tindrem iin cop s'ins-
tauri l'Estatut d'autonomia, amb un
govern normalitzat i uln parlament,
En aquest país ens hem aviciat a
rebre-bo tot de l'Estàt, com si l'Estat
fos una mare de pits ubèrrims i de
mans tendríssimes. Ens hem conver-
tit en els narcissos de,'.s quals parla-
va Amando de Miguel com a fills ca-
racterístics de l'època que ens ha to-
cat de viure. Oblidem dues coses im-
portants, decisives: que l'Estat es-
panyol no és ric, corr, no ho és Cata-
lunya, en comparació amb aquells
estats i nacions amb els quals com-
parem sempre les postres obres, i
oblidem que la present dècada i pot-
ser la següent o leo següents, són i
seran de vaques nql agres arreu del
món. Els anys seixenta varen crear
una realitat superior a la riquesa: el
mite que només cal allargar la mà i
obtenir els fruits, com a Xauxa. Un
mite, certament, ctjir és evident que
hem treballat i treballem com a bès-
ties de càrrega... per a mantenir la
il·lusió - en aqueik cas l'engany—
que l'Estat és la nodrissa de llets
inesgotables.

ENTREGA I IL·LUSIÓ

No sols hem oblidat la pobresa
particular i universal; també el fet
que la llibertat jós un àmbit per a
l'acció dels individus, dels grups, de
les institucions, i que a hores d'ara
encara no es coneixen millors fór-
mules que 1'entrega i la il·lusió per a
satisfer les necessitats de tota me-
na -materials í espirituals- dels
homes. Tota biografia d'una perso-
nalitat insigne, més que el record
d'unes obres concretes i uns sofri-
ments ingents,; ens deixa una lliçó
ben radical, l'entrega i la il·lusió, si-
gui la personalitat un optimista o si-
gui un escèptic... \

Existeix entre nosaltres un altre

defecte poc o mai subratllat: donem
la culpa de moltes de les insuficièn-
cies que patim als emigrants per tal
de no donar-nos-les a nosaltres ma-
teixos. Som, però, els catalans «de
tota la vida» els que no estem a l'al-
tura ni en matèria de creació ni en
matèria de comunió de la cultura. I
es podria donar el fet paradoxal que
una i altra activitats fossin actual-
ment més pròpies dels emigrants
que dels Fuig i els Roig. En tot cas
en coneixem molts i molts que han
arribat a aquest racó del «som els
millors», que s'interessen més pels
aspectes múltiples de la cultura —els
que assenyalava en l'últim número
de L'HORA Salvador Giner (la revo-
lució informàtica, l'ecologia, el femi-
nisme, etcètera) o els més tradicio-
nals de la literatura i les arts...—
, que no pas els que de tant dir «Di-
guem ho!» han oblidat dir «Diguem
sí».' "' „";

; EL TEATRE ~
' : ' I LA SUBVENCIÓ ^

Pensem, per exemple, en el teatre.
Es dóna per descomptat que els es-
cenaris han de viure de les subven-
cions. Només es parla de subven-
cions. Els homes de teatre van a la
Generalitat, a l'Ajuntament, ala Cai-
xa, obren la porta, treuen el cap,
allarguen la mà i només diuen: «Ep*
i la subvenció?»... quan és evident
que, en primeríssim lloc, són els pú-
blics els qui han de mantenir actius
-econòmicament i éntusiàstica-
ment- els teatres, Es un fenomen
gravíssim que es copsa a tots els àm-
bits: Jo cobro l'article, el llibre, la
pintura, la peça musical, i tant me
fa si arriben al públic com si no. El
cas és... la subvenció. També els
polítics treballen a mitja velocitat...»
per què ja estan subvencionats? Això
és pura pornografia: esperar la sub-
venció sexual dels llibres i el cine-
ma; en Hoc de trobar-la en la ò i
passió i l'atracció de Taltre.
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Cinema

Salut i força al canut
JOAN E. LAHOSA

Sembla que l'èxit de «L'orgia» ha
decantat el Cine de Francesc Bellmunt
en una direcció definida i clara: la co-
mèdia de costums que amalgama els
al·licients de dibuixar' la tipologia bar-
celonina d'avui, amis les pinzellades
transgressores de peirlar en pantalla
panoràmica d'algun» dels temes del
«nen, això no es diu», amb l'afegitó
dels acudits i col.iquialismes gens
acadèmics i que es' suposa que fan
riure, molt en la línia directa, populis-
ta i quasi xarona que va llançar «La
Trinca». )

En «Salut i força al canut» els xico-
tets de «L'orgia» han crescut, han aca-
bat la carrera, treballen per a la Segu-
retat Social, s'han casat i, és clar, es
separen. L'argument es centra en els
embolics psicològics-genitals que es fa
un jove sexòleg. Aquestes peripècies
donen lloc a les clàssiques situacions
de comèdia i a la pirotècnia de l'acu-
dit verd verbal, però els guionistes
-el mateix Bellmunt amb la coüabo-
ració de Juanjo Puigcorbé— són mas-
sa llestos com per a romandre només
en aquesta superfície i inoculen en
V acció referències clares a la família,
l'educació i el context en el qual han
crescut els protagonistes i que perme-
ten a l'espectador de comprendre l'o-'
rigen dels embolics. Comèdia de cos-
tums, i amb la seva dosi crítica, ben
seriosa per cert. , ,

Els problemes de «Salut i força al
canut» no estan en la crítica o en els
costums sinó en la comèdia. Parado-
xalment, a aquest gènere lleuger i «pe-
tulant» li passa com als vins blancs,
jue són els més difícils i delicats d'e-
laboració. Els que exigeixen un ofici
toés acurat i, sense exagerar la com-
paració, demanen també una tradició,
tant pel que fa al guió, a la dramatúr-
JPa, com pel que pertoca a la interpre-
tació, ofici que la dèbil cinematografia
catalana no té i que el migrat teatre
*el país tampoc no resol. Els diàlegs
J° generen situació, els acudits s'a-
jjncie pel porter electrònic abans
J entrar en pantalla, les transicions

8 les escenes burlesques a les nostàl-
e o sentides són sovint arrítmi-

ques. I aquestes dificultats que es
veien jà en «L'orgia» resulten més pa-
leses en «Salut i força al canut» per-
què aquest film és més construït, més
ambiciós, més fet en la taula dels
guionistes i en conseqüència menys
recolzat en la improvisació d'uns per-
sonatges que en deixar-se anar ja do-
nen el tipus, tal i com succeïa en
«L'orgia». No encertar-la del tot per
voluntat de progressar, de fer coses
més difícils, em sembla més positiu
que bloquejar-se i autocopiar-se, tan
difós entre els autors que es troben
amb un èxit a les mans. Es pot dir
potser del film que S'ha estirat més el
braç que la màniga, però voldria que
tinguéssim ben present que en el
camp de l'espectacle i la cultura po-
pular quasi no tenim braç i això de la
màniga deixem-ho estar, si el proble-
ma és de camises i calces.

Bellmunt ha jugat a reforçar la vi-
talitat del film forçant l'impressió de
natural en el joc dels autors. Llàstima
que un «découpage» no massa hàbil
els origini a tots plegats problemes.
Juanjo Puigcorbé en un paper que ex-
cedeix una mica la seva edat real es
defensa amb habilitat, instint i sorpre-

Bellmunt torna a la càrrega després de
tL'Orgia» amb tSalut i força al canut»

nent'professionalitat, però també fa
una creació brillant un home de sòlid
ofici/ com Joan Borràs o la mateixa
Anna Lizaran. Els menys professio-
nals —inclosa Miriamde-Maeztu- pa-
teixen més d'aquesta posta en escena
una mica encarcarada i de la manca
de rigor del muntatge. .. , , , . , . . . . . .

Crec que aquests «handicaps» no
arriben de cap manera a desautorit-
zar el film, el qual presenta molts as-
pectes d'interès i diversió, i potser el
més rellevant és que lluita per una
comèdia popular, arrelada i desalie-
nant. • <• :

WBmsmm

COSES, TRASTOS, PUNYETES i QUIN CALLES
d'AHIR, AVUI i ABANS D'AHIR

Major de Sarrià, 128. Tel. 203 0429. Barcelona-17

39



Teatre

«El Lliure»:
alguna cosa
s'ha
trencat
ANTONI BARTOMEÜS

Hi ha motius per pensar qun el Tea-
tre Lliure no s'ensorra, i cal dnixar-ho
molt clar. La Societat Coopera tiva es-
tà fent mil i un esforços per iurar, i
sembla que seria almenys precipitat
pronosticar el tancament; potsr r per-
què es fa difícil d'acceptar-ho, no sé.
El cas és que, tot i estar passant per
una prova greu, la capacitat de super-
vivència no és esgotada. (Diguem, de
passada, que el Ministeri-ce asor
només ha fet efectiva una tercera part
de la subvenció assignada l'any pas-
sat, i que la quantitat aportada per

Les anunciades baixes de Pere Planella, Muntsa Alcaüiz i Guisem-Jordi GraeÜsplarh
tegen una crisi molt greu en el Lliure.

l'Ajuntament ha estat molt baixa. Pe-
rò diguem/ també, que pel que fa a
l'Ajuntament es preveu que els ac-
tuals responsables de l'àrea de Cultu-
ra adoptaran una posició molt més fa-
vorable que els anteriors, d'acord
amb l'expressat criteri de donar su-
port decidit a les coses que han de-
mostrat que funcionen.)

De tota manera, el que queda clar
és que alguna cosa s'ha trencat en el

Teatre Lliure. I mcara que només si-
gui per a marcar un final d'etapa, s'-
haurà de distingir entre abans i
després d'aquell desgraciat afer de
Concili d'amor, dol que ja parlàvem la
setmana passada] i que d'una manera
molt directa ha menat a la situació
actual. Les anunciades baixes de Pere
Planella, Muntsa Alcaniz i Guillem-
Jordi Graells plantegen una crisi que
sens dubte assenyala un punt d'infle-

Encreuats núniu 44 JORDI FORTUNY

A
^4044 polítics en període electoral.

centímetres. Les altres dues.
11. La tercera part de vist

HORITZONTALS: 1. Una. Deu vegades vexin. - 2. Miners que
treballen a les mines de carbó de sucre. - 3. Feia el gos un
crit llarg i planyívol. Denota el fàstic, el menyspreu. - 4. Al
bell mig de l'ull. Tó molta sal, però la té to ;a dissolta. — 5. La
meitat d'un ànec. Turment que patí Sant Ittartí abans de mo-
rir. - 6. Us ajudaran a arrencar els daus torts. Consonant. -
7. Així parlen del director els seus subordinats. Vocal. L'avia
no la vol veure mai bruta. — 8. £1 barret d'en Cheva-
lier. Consonant. - 9. Tot allò que hom rneq a. Si no és amb un
cop de colze no el doblegareu. - 10. L'art més cultivat pels

VERTICALS: 1. Les mateixes de l'u horitzontals. - 2. Aquell,,
esventat que viu a l'àtic. - 3. Tothom vol ser-ho, però l'Abril
ho fa cada dia més difícil. - 4. És ple de mones. Agafen quel-
com d'altri sense intenció de tornar-ho, al revés. - 5. Té dos
camins i els dos menen al mateix lloc. Organització Comunista
d'Empresaris. — 6. Es controla majorment amb píndoles. - 7?
En Ravel tot desgavellat. Vocal. Altra. - 8. L'adoraven els
antics bebedors d'aigua del Nil. Obscuritat molt profunda. •"•
9. Consonant. El més pobre de tots els pobres. - 10. Al revés i,
repetit, rosega la consciència. Consonant. Lleugerament ack
dulat. - 1 1 . Neguit del qui construeix la part de I entaula-;

' ment entre l'arquitrau i la cornisa.

SOLUCIÓ ALS ENCREUATS NÚM. 43

HORITZONTALSí 1. P.P. a. - 2. Indiferent. - 3. N. Icona. &
- 4. Edison. Bima. - 5. Poltrona! Ar. - 6. Plor. Gosarà. - "£
Atiar. Siu. - 8. Abraçada. - 9. B/UEFA. A. - 10. Pelin. B*v
ça. - 11. Arramba, ' . • • . • » • . • . ,:; jM

VERTICALS: 1. Epp. P. - 2. Píndola. BEA. - 3. N. Ilota.
- 4. Distribuir. - 5. Picor. Arena. - 6. Fonògraf. M. 7. E%
No. çarB. - 8. Rabassa. Aa. 9. E. I. Audaç. - 10. Animaria^
A. - 11. Tiara. • • '.'•'- • '• -'MW
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DOTZE MUNTATGES PER A LA HISTÒRIA
— Camí de nit, 1854 (Lluís Pasqual). Estrena: 1-12-1976. Direcció: Lluís

P a s q u a l . * . • , ' . - • . . ' < • ' :-.•. •'••.:.•'

—Ascensió i caiguda de la ciutat de Mahagonny (Bertolt Brecht).Estrena:
11-2-1977. Direcció: Fabià Puigcerver. .. . .•••.-.;. •>..-••

— La cacatua verda (Arthur Schnitzler). Estrena: 14-4-1977. Direcció:.Pe-
re Planella.

— Leonci i Lena (George Büchner). Estrena: 15-9-1977. Direcció: Lluís
Pasqual.

— Titu8 Andronic (William Shakespeare). Estrena: 1-12-1977. Direcció:
Fabià Puigcerver.

— Hedda Gabler (Henrík Ibsen). Estrena: 23-2-1979. Direcció: Pere Plane-
lla. • ' • • . - • . . . - . . .

— La vida del rei Eduard n d'Anglaterra (Cristopher Marlowe, en versió
de Bertolt Brecht). Estrena: 5-5-1978. Direcció: Lluís Pasqual.

— La nit de les tríbades (Per Olov Enquist). Estrena: 16-11-1978. Direcció:
Fabià Puigcerver. -

— Abraham i Samuel (Víctor Halm). Estrena: 21-11-1979. Direcció: Pere
Planella. . . ; . •.

— Amb vidres a la sang (Miquel Martí Pol). Estrena: 23-11-1978. Direc-
ció: Lluís Pasqual.

— La bella Helena (Peters Hacks - Jacques Offenbach). Estrena: 21-3-
1979. Direcció: Pere Planella.

— Les tres germanes (Anton Txèkhov). Estrena: 24-10-1979. Direcció:
Lluís Pasqual.

Música

xió en la trajectòria de la Cooperativa,
al marge de qualsevol solució que pu-
gui trobar-se al problema econòmic
que l'ofega.

Uns parlen de «profundes divergèn-
cies de criteris». Els altres, de «dife-
rències de criteris artístics i ideolò-
gics». Tant li fa. El cas és que arribats
al punt de suspendre aqueÜa obra (de-
cisió político-econòmica-pràctica) s'-
han produït les baixes. Si aquest ha
estat tot el motiu o només el factor
desencadenant, segurament trigarem
a saber-ho ben bé. Endarrera queda
un dels treballs més sòlids i mes rigo-
rosos fets en aquest país de molts
anys ençà. Un treball fruit de la capa-
citat dels elements que el produïen,
però també resultat d'un concepte dis-
ciplinat de la feina en equip i de la co-
hesió interna del grup. Vist així, i do-
nada la tendència a la fluctuació que
sempre ha tingut l'intel·lectual d'a-
quests topants, potser sí que cal
estranyar-se que l'experiment hagi
durat tant.

Nascut a la segona meitat de 1976,
^Teatre Lliure va ser l'efecte més
consistent d'aquella curta època d'eu-
lona que, si bé no obeïa a res massa
concret, era, almenys, l'explosió d'u-
»a esperança assenyada. Recordem
HUe Lluís Pasqual, Fabià Puigcerver i
fere Planella, que havien de ser els
íres directors del Lliure, van formar

un dels col·lectius de direcció dels es-
pectacles produïts pel «Grec-76», ex-
ponent visible màxim d'aquella època
que dèiem. Després, moltes de les il.-
lusions es van anar desfent (les cir-
cumstàncies no van ajudar gens) però
el Lliure va quedar. No hi ha dubte
que a partir d'aquell moment i amb la
impertinència de la seva regularitat,
qualitat i estabilitat, el Lliure va co-
mençar a ser una mena de desafia-
ment combatiu a un «no pot ser» que
massa vegades ha escanyat.propòsits
i projectes. I la cosa ha funcionat.
Més de vint mil espectadors la prime-
ra temporada; trenta-cinc mil, la se-
gona; quaranta-cinc mil, la tercera.
Això comptant, només, les seves pro-
duccions. Evidentment, a hores d'ara
el Lliure és, junt amb Joglars, la reali-
tat teatral més esplèndida que pot
presentar aquest país. .

I ara què? Alguna cosa s'ha tren-
cat, certament. Com tantes vegades
en el món del teatre, un factor extern
(en aquest cas els dots inquisidors del
poder central) ho fa trontollar tot. Ells
pensen, però, que el problema s'ha
d'afrontar bàsicament com una qües-
tió de creixement i com una manifes-
tació més de la crisi creativa constant
que, en definitiva, és el que fa avan-
çar la cultura. A partir d'aquí, la con-
tinuïtat sembla possible. Caldrà, però,
afinar la imaginació. •

EI •-'-;
consumisme
discogràfic
JORDI GARCIA-SOLER t r j ;

Al llarg dels darrers anys hem vis-'
cut a casa nostra un fenomen sorpre-
nent pel que fa al creixement especta- ,
cular experimentat per la indústria ,;
fonogràfica. Aquest creixement ha es- '
tat molt més gran d'allò que hom po- '
dia preveure de bell antuvi, i això ex- ~
plica el fet que les xifres de vendes .
hagin experimentat uns augments ex- •
traordinaris, de la mateixa manera
que el públic consumidor ha augmen- -
tat també moltíssim i ha arribat a
abastar alguns sectors insospitables .
com a tals a penes fa uns pocs anys. ,

La indústria fonogràfica espanyola,
després de viure un llarg període de
subdesenvolupament autàrquic que s'a-,
Uaigà pràcticament fins a les darre-
ries dels anys seixanta, ha experimen-
tat un moviment de renovació interna
molt important durant els darrers deu
o quinze anys. Aquesta renovació s'ha
caracteritzat per la penetració escan-
dalosa del capital estranger, a través
d'algunes de les grans empreses mul-
tiestatals del sector, i per la raciona-
lització d'aquest segons els mètodes

ideï més pur colonialisme econòmic i
cultural, ja sigui mitjançant la promo-
ció sistemàtica d'unes modes forànies
sense arrelament al país, ja sigui a
través de la promoció paral·lela d'un
seguit de fenòmens aparentment de
conreu propi, però en realitat pre-fa-
bricats segons les Unies mestres que
regeixen la producció fonogràfica in-
ternacional. <,

Les xifres de vendes actualment
usuals són altíssimes, encara que llur
comprovació continua essent pràcti-
cament impossible, a causa de la
manca d'uns mínims sistemas de con-
trol. Això, unit al fet que d'un cert
temps ençà ha aparegut el curiós fe-
nomen de les «cover-versions» —enre-
gistraments no originals-, les xifres
de vendes de les quals són també
altíssimes, dóna un volum global del
sector que esdevé dia à dia més im-
portant, sobretot gràcies al fet que s'-
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Religió

L'hora de l'església
holandesa

La indústria fortogràfica espanyola ha
experimentat un moviment de renova-
ció interna molt important.

ha aconseguit augmentar els sectors
consumidors a través de la incorpora-
ció al consum de promocions progres-
sivament més joves, fins al punt d'a-
rribar a la situació actual de gran
consumisme infantil.

La col·laboració eflcacíssima d'al-
guns dels més grans mitjans de comu-
nicació - d e manera molt especial
RTVE, a través de programes emi-
nentment consumistes -com ara
«Aplauso» o «Fantàstica», però també
les grans cadenes d'emissores radiofò-
niques, en alguns casos Íntimament
relacionades amb la mateixa indús-
tria fonogràfica- ha permès aquest
creixement espectacular d'una indús-
tria que cada vegada s'allunya més de
les seves tasques artístiques i cultu-
rals, i es regeix, en conseqüència, úni-
cament segons uns criteris economi-
cistes i mercantilistes, •

Som a l'ona
A l'ona de RÀDIO JOVENTUT

per més dades

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

Amb
Jordi Estadella,
Ernest Riveras,

Enric Conde
i l'equip habitual de la

guia.
*barcelona

JOSEP BIGORDÀ

L'Església d'Holanda torna a ser
actualitat. 0, més ben dit, continua
essent actualitat.

Els lectors una mica madurs recor-
den ben segur el protagonisme sensa-
cional que va tenir el catolicisme ho-
landès, primer, arran del Concili Vati-
cà II (1962-65), i, després, al llarg
dels 7 o 8 primers anys postconciliars.
Els vindran probablement a la memò-
ria el famós Catolicisme holandès, i
les seves vicissituds, l'aventura del
Concili Pastoral, les noves iniciatives
d'expressió de la fe, el trasllat de l'ex-
periència religiosa a l'àmbit dels
grans debats públics, les tensions amb
Roma en l'afer del celibat eclesiàstic,
les intervencions vaticanes amb les
puntualitzacions doctrinals o discipli-
nars, i amb el nomenament de dos
bisbes nous que, pel seu tarannà
-«conservador», el de monsenyor Si-
monis, i «integrista», el de monsenyor
Gysen— desfarien la compenetració
de l'episcopat d'aquell país, etc.

L'Església d'Holanda ha passat
d'un model tradicional i ben bé cleri-
cal a la recerca d'una forma més de-
mocràtica d'entendre i viure la co-
rresponsabilitat. Ha passat d'un cato-
licisme tancat a una obertura exposa-
da a totes les direccions. I aquesta
transició comporta naturalment les
seves conseqüències i els seus proble-
mes. D'altra banda, l'evolució no l'-
han feta pas de manera homogènia
tots els catòlics dels Països Baixos.
Com és lògic, les dues tendències, la
de signe progressista i la de signe tra-
dicionalista, s'hi han fet presents amb
més radicalisme, potser, que en altres
llocs. Les tensions, aleshores, i els en-
frontaments resulten inevitables. I ai-
xò no han pogut corregir-ho els mem-
bres de la Conferència episcopal ho-
landesa, perquè, des del nomenament
dels dos bisbes esmentats abans, hi ha
pròpiament dos episcopats i dues pas-
torals irreconciliables: d'una banda,
la dels bisbes Zwarktruis, Ernst,
Bluyssen i Mdller, i de l'altra, la dels
bisbes Simonis i Gtfsen (de manera es-
pecial la del darrer). El rol moderador

del cardenal Alfrink, fins l'any 1975,
la del cardenal Wüíebrands, del 1971
ençà, no han reeixit a curar les hemi
plèxies que registra la comunitat pe
causa de les situacions més extremis
tes. • . . *>j

Amb això, el lector pot fer-se cà
rrec de les raons que són a l'origei
del Sínode que s'està celebrant a Ro
ma des del dia 14. Al costat dels

El cardenal Johannes Wülebrands, mà- „
xim representant de l'església holande-í^

sa.

bisbes d'Holanda i de dos religiosos
també holandesos (el benedictí Van
den Biessen i el salesià Van Luyn),
s'asseu.en 6 cardenals de la Cúria
(Baggio, Oddi, Seper, Pironio, Xnox i
Garrone), el nou primat de Bèlgica,
Danneels, i dos secretaris, Jozef Tom-
ko, i el teòleg Lescrauwaet: tots ple-
gats, presidits pel papa Wojtyla. -^1

i Aconseguirà el Sínode especialúe
l'Església d'Holanda els seus objec-
tius? £ Quedaran superades les causes
de les esmentades hemipléxies? iP»-
xarà d'ésser el catolicisme holancK»8

una espècie de niu d'escurçons en ai-
guns indrets? iSerà possible de viure
en la comunió, malgrat les divergèn-
cies i els conflictes?



Les preguntes són inesgotables. Hi
ha un gran temor: l'intent de voler re-
soldre els problemes actuals amb els
esquemes d'avant-concili. Hi ha una
esperança: la possibilitat d'arribar a
una entesa a nivell jeràrquic.

Però queda la gran perplexitat: ise-
guiria el laicat holandès una solució
dictada exclusivament pels imperatius
d'un autoritarieme romà?

Hi ha persones que/ avui, parlen de
la necessitat d'un miracle o de dos
miracles: un que afectés el catolicis-
me holandès, que, a pesar de tot, con-
tinua essent d'una forta vitalitat; i un
altre, que afectés els estils que,
pel que sembla, miren de seguir
els responsables del govern central de
l'Església.

El dia 26 s'acaba el Sínode. Espe-
rem, doncs, els resultats i el possible
balanç afer. • «

Art

L'exposició
del 29 a la
Fundació
Miró
ALEXANDRE CIRICI

L'exposició de la Fundació Miró,
relativa a l'Exposició Internacional de
Barcelona de 1929, ha permès de do-
nar una ullada de conjunt a allò que
va ésser la plàstica catalana del perío-

Aquesta exposició actual permet mesu-.?
rar la profiinditat i Vevolució del Nou-,
centisme. , .. , .. - , ;

de que, d'una manera internacional,
solem anomenar «d'entreguerres» i
que a casa nostra és el del conflicte

Tot fent camí ISIDRE AMBROS

El Cogul
Al cap de baix de tot de la terra ferma, a la comar-

ca de les Garrigues, en el llindar de les contrades tarra-
gonines, s'aixeca el poble del Cogul, el poble més antic
de la comarca.

És un poble petit; el nombre dels seus habitants no
arriba a tres-cents. Però en canvi és, potser, una de les
poblacions més famoses d'aquell sector. I això per què?
us preguntareu.

Doncs perquè en el seu terme municipal s'hi van
trobar tota una sèrie de pintures rupestres, les quals
constitueixen un document valuosíssim de la prehistò-
ria catalana.

Sembla ser que en el Mesolític, un grup de gent va
decidir d'instaÜar-se en les rodalies del que amb el pas
del temps seria el Cogul. I allà, en aquell indret, a 1 ai-
xopluc de les coves i altres abrics excavats en la roca,
van desenvolupar la seva vida. Caçaven i conreaven la
terra. I sense saber ben bé perquè, van començar a pin-
taries parets dels seus refugis.

Ho feien per motius religiosos? o bé per motius deco-
ratius?

En sí, la causa n'és desconeguda, però la qüestió és
que avui dia hi ha unes magnífiques pintures rupestres
en aquells indrets, que representen grups en acció i no
només figures aïllades, com s'acostuma a trobar en tots
aquests tipus de pintura prehistòrica.

E jQue més cridà l'atenció, però, és un dibuix en el
4uai hi ha un grup de dones amb faldilles llargues i
«campanades, que ballen al voltant d'un home amb orna-
ments als genolls. Totes aquestes figures es veu que van
r;s,er Pintades, en un principi, en color vermell i més
ei ï ? v a n t v a n 8 e r "pintades en negre, almenys això és
•w quei es desprèn d observar-les una bona estona.

Amb el pas dels anys, però, es veu que l'abric de Co-
ooi*va continuar essent freqüentat, segurament com a
santuari, donat que hi ha un fris de l'època neolítica

Grup de dones ballant.

així com alguns signes d'escriptura ibèrica i romana, la
qual cosa demostra que l'esmentat indret va tenir vi-
gència fins ben entrada l'Edat Antiga. Després, l'oblit.
Un oblit que ha durat fins aquest segle, en què es va re-
trobar el lloc, i es va conceptuar, ara si, com una de les
més valuoses mostres d'art rupestre llevantí amb què.
compta Catalunya. •

COM S'HI VA?

Es surt de Barcelona en direcció a Lleida. Una vega-
da allà, es segueix per una carretera local envers Arte-
sa de Lleida, d'allí surt una altra carretera local cap el
Cogul, tot passant per Aspa. I una vegada situats al Co-
gul, només resta cercar la balma on apareixen les pintu-
res, la qual és situada sota mateix del poble, al camí
vell que enllaçava Cogul amb Albagés.
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entre el noucentisme nacionalista ca-
talà i el monumentalisme espanyolis-
ta, després del monumentalisme con-
servador indígena.

Contemplar com va ésser l'arqui-
tectura de l'Exposició i com va ésser
l'aportació dels «Artistes Reunits» és
molt eficaç per a comprendre la. com-
plexitat del fenomen.

Quant a l'arquitectura, és clar que
el punt de partida era l'optimisme de
la burguesía industrial catalana, de la
Lliga, associada al projecte primitiu
d'una Exposició d'Indústries Elèctri-,
ques. Aquest optimisme es manifesta
en els projectes de Fuig i Cadafalch, el
monumentalisme dels quals, en la tra-
dició del barroc valencià, s'alia amb
una influència americana que es ma-
nifesta en la profusió de columnates.
En conjunt, era barrejar el campanar
d'Alcalà de Gisbert amb els pòrtics de
l'estació de Pennsylvània.

La Dictadura va arraconar el pro-
jecte de Puig i va confiar els grans
plans als arquitectes d'un altre mo-
numentalisme, l'espanyolista, de l'es-
til «Alfons xni». No es tractava ja d'u-
na èpica burgesia amb arrels nacio-
nals i volada americana sinó d'una e-
pica del xim-xim que volia ofegar-nos
amb evocacions de l'Alcàzar de Tole-
do i les torres de Compostela, en una
acció colonialista de cartró.

Aquesta exposició actual, tan com-
pleta en l'aspecte dels bells oficis, per-
met de mesurar la profunditat i l'evo-
lució del Noucentisme, que no va ser'
un moviment homogeni sinó pluricen-
trista. En mans de conservadors o
reaccionaris com Puig i Cadafalch o
Godoy, va ésser un monumentalisme
o un popularisme indigenista. Però en
mans de la intel·lectualitat oberta va
tenir un fons de voluntat d'acosta-
ment a les formes de vida lliure,
científica, tecnificada o poètica, tal
com es podia presentar en nuclis con-
tinentals. Encara hi havia un pòsit
conservador, que ho volia convertir
tot en luxe, aristocratitzant com el
«D'Ací D'Allà» de Carles Soldevila. Pe-
rò també una força alliberada que ve-
nia de Torres García, de Sunyer i de
Frederic Galí, tenyit àdhuc d'utopis-
me anarquitzant, i que es manifestava
en el primitivisme formal, la reivindi-
cació del treball manual, la dignifica-
ció dels material senzills i tota una
simbologia de la llibertat encarnada
en els vaixells de vela, els cavalls al
galop i els vols d'orenetes. •
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La imatge del Barca cada
cop més deteriorada
CÉSAR LÓPEZ ROSELL

El Barca d'en Núnez ja no és triom-
fant, i a més a més, ha perdut els pa-
pers. Una setmana darrera l'altra els
fets s'encarreguen de demostrar que
el club blaugrana és un vaixell sense
cap mena d'orientació. El darrer
«derby» amb l'Espanyol - on l'àrbitre
va ésser factor decisiu del triomf dels
«pericos»- ha servit per fer arribar la
histèria del nunisme a uns graus inad-
missibles. La directiva que volia dei-
xar de costat qualsevol connotació
política del club parla ara de «lluita
contra el centralisme». La imatge del
club, entretant, es deteriora per mo-
ments.

El nefast arbitratge del col·legiat
càntabre Sànchez Anninio, elogiat
d'altres vegades que ha dirigit al Bar-
ca fora de casa, va provocar evident-
ment la indignació de tots els barcelo-
nistes. La flagrant ignorància del fora
de joc en què va incórrer el capità es-
panyolista Maraüón en el primer gol
del partit de la màxima, va ésser uti-
litzada per remembrar aquell inexis-
tent penal assenyalat per en Guruceta
en un Barça-Madrid de Copa.

L'exemple de males maneres mos-
trades pel president del Barca, Josep
Lluís Núnez, i un dels seus vicepresi-
dents, Joan Gaspart, a Sarrià, fins el
punt que el president espanyolista,
Manuel Meler, va impedir l'accés dels
periodistes a la llotja al descans del
partit, perquè no veiessin l'«especta-
de», és una altra mostra del que no
ha de representar el Barca a través
dels seus homes, a les seves activitats
públiques. A la fi del partit, per aca-
bar de espatllar-ho, Núnez insultaria
al radiofonista José M.a García,
preguntant-li a un 'company seu de
Ràdio Barcelona: «jDónde està el "bu-
tanito"? iDónde està este sinvergtien-
za? |Dile que es un sinvergüenzal».

L'error dels seus tractes amb la
premsa ha fet que encara es compli-
qués més la seva tasca. La seva divi-
sió de bons i dolents, qualificant de
barcelonistes o antibarcelonistes els
companys, segons llur actitud crítica/

el va portar a amenaces de pressió so-
bre algunes empreses periodístiques
- o almenys així ho varen donar a en-
tendre les seves paraules sobre el te-
ma, gravades a Madrid- per a posar
en perill el lloc de treball de més d'un
col·lega. ;é

El provocat enfrontament amb el
Madrid, al qual acusa, sense un dos-
sier amb proves concretes, de guan-
yar els títols gràcies als àrbitres, la
poca habilitat en plantej ar el tema de les
retransmissions televisades i la qües-
tió dels àrbitres -que fa que tota els
públics i, fins i tot algun que altre àr-
bitre, encara que sigui de forma in-
conscient en aquest darrer cas, es po-
sin frontalment contra el Barca-,
l'orquestrament del grups dels «more-
nos», alguns membres del qual dispo-
sen, fins i tot, de passis de lliure cir-
culació per concentrar-se als llocs de
l'estadi que més convingui, i que pro?
voquen incidents en la premsa, l'a-
bandó de la tasca cultural que abans
tenia el club amb el Butlletí i Tara
descurada Hemeroteca, l'acomiada-
ment d'en Krankl i en Heredia -al-
menys un dels dos jugadors podia ha-
ver continuat si s'hagués tingut prou
mà esquerra— no són sinó mostres
d'una carrera de errors. .f:

L'«affaire» plantejat amb la dimis-
sió irrevocable del vicepresident Joan
Casals, desplaçat del seu lloc, sense
previ avís, i substituït per un home
més fidel a en Núnez, el fins fa poc
president de les seccions, Josep Mus-
sons, i la quasi desaparició de tota
gestió transcendent d'un home de la
vàlua del president de la Comissió Es-
portiva en Albert Parera -«ara tinc
molta feina particular i no em puc de-
dicar tant al clubi, diu irònicament
quan se li pregunta per la seva tas^
c a - demostren aquest deteriorament
de la gestió nuflista. Ara amb el debut
del brasiler Roberto «Dinamita» i 1 o*
questat soroll post-partit ^
Barca, ja tenim una altra
de distracció. «

Barca i Núnez, on anem?



OFERTES

PRQFESSOR-IntendBnt 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 3 8 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. 3 8 9 00 56 o
STOP L'HORA Ref. 74. .

Noia 23 anys amb domini llengües
anglesa, francesa, catalana i castella-
na s'ofereix per a treball matins. Do-
lors. T. 893 37 75 o escriviu a STOP
L'HORA. Ref. 84.

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. Ei-
criviu STOP L'Hora. Ref. 70.

, Grafista amb 7 anys d'experiència
U S ' - J n 3 0 8 n 15 o escriviu a
STOP L'HORA. Ref. 5B.

S ofereix noia 18 anys per a guar-
w i a curs complert de puericultura

? i 01 Í « n v e n i í T r u 1 U f l u 8 El" T.\lnll 89 tot el dia ° wwlvlu STOP
LHORA. Ref. BO.

COMPRES

Compro tots els discos de BOBI La-
poette, cantant francès ja mort i mes-
tre d'en G. BRASSENS. Escriviu STOP
L'HORA. Ref. 8B indicant adreça o te-
lèfon. Contesteré tothom.

Urgent. Compro Vespa o Lambretta en
bon ús de part. a part. Escriviu a STOP
L'HORA. Ref. 87 indicant núm. telèfon
o adreça.

Compro pòsters dels artistes de cine-
ma Burt Lancaster, Montgomery Clift,
Kirk Oouglas. Escriviu STOP L'HORA
Ref. 88 o truqueu al 2 5 4 3 4 0 3 ,

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 18 m.
Sense soterrani, 13 m. Condicions a
convenir. Informació o visites. T.
2 1 3 5 7 08 matins, Sra. Núria.
S T O P L 'HORA. Ref. 8 4 . . . ' . ,

A Cornellà venc o llogo local com-:
post per tenda (50 m2.) i sòtan
(450 m*.) zona cèntrica tl. Eduardo
Gibert junt Eduardo Clavé. Trucar T.
377 0 1 3 8 o escriviu STOP L'HORA.
Ref. 48 .

L'HOEA
PETITS ANUNCIS
L'HORA DE CATALUNYA ha creat aquesta nova secció de petits

anuncis com a servei als nostres lectors, en el quei 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 oasoa el preu seré de tres-centes (300) pessetes par

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

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 pertaló o la
quantitat de pessetes en segells de correus. .

Compro per a col·lecció mussols de
porcel.lana. Pago molt bé. Ofertes
STOP L'HORA. Ref. 89.

VENDES

Venc objectes de ferro forjat, ferradu-
res, llums, reixes, «te. tot restaurat i
net, a punt de col·locar com a decora-
ció o per utilitzar. Quantitat de peces
limiteda. Passo a domicili amb catà-
leg i tarifes. Escriviu STOP L'HORA
Ref. 90 .

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'-
HORA. Ref. 45.

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

Venc fotocopiadora Canon 5.000
amb dos anys garantia (valor orig.
750.000 ptes.) per 500.000 ptes.,
pagament a convenir. T. 2 1 7 0 8 1 8 ,
Domènec Nebot. Ref. 54.

Uit nou metall cromat. Puja i baixa
accionat pels peus. Vendria par 8.000
pte». Sra. Llumi. Tl. 220 53 70 d"l 1 o
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 Manuel
Buil Bellmunt, Trav. de Sant Vicenç
de Paul, s/n, Bordeta, Lleida o talafo-
near al 204001 e 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 2 2 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 ma-
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. 3 3 2 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
telèf. Pagaré fins a 8.000 ptes. Os
part. a part. Escriviu STOP L'HORA.
Ref. 5 2 . . ,• . - >:: .

Pagaria fins 15.000 pessetes da llo-
guer mensual pis zona Eixampla.
Escriviu a STQP 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 « STOP L'Ho-
ra. Ref. 82.
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Criatures!

PUJOL SOLEY, JORGE

I ja que parlem del líder mà-
xim de Convergència Democrà-
tica de Catalunya, direm que els
petits detalls derivats del seu lli-
gam amb Banca Catalana poden
fer-li perdre els vots dels més
nacionalistes entre els seus sim-
patitzants. Ens hem enterat que
Banca Catalana és principal ac-
cionista de les Autopistes. Això
no té res d'especial, però si que
ho té el fet que la firma de l'ho-
me que va «fer país», sigui «Jor-
ge Pujol Soley».

Ai, si se n'enteren els conver-
gents «de la ceba» que signes en
castellà I

TARRADELLAS, ACTUALITAT PERMANENT

Ja pot anar dient el President, ja, que no hi ha manera que desapa-
reix! del món de les xafarderies electorals cara al Parlament de Catalun-
ya. L'última, per ara, d'aquestes tafaneries, assegura i diu que ho sap del j
cert, que l'actual Honorable no sols no deixa la política, com repeteix una
vegada i una altra, sinó que es presentarà a les eleccions. •

Les mateixes fonts aclareixen qui donaria suport a la candidatura del
President: es tracta dels Centristes-UCD, pactats i conxorxats amb Con-
vergència, potser, amb ERC.Amb això s'assegurarien o així ho creuen,
la Presidència de la Generalitat. Queda penjat aleshores el lloc de Conse-
ller en Cap, que podria ser pactat amb els socialistes o bé quedar en mans
de Jordi Pujol. - 71

Serà cert? Serà mentida? Sigui com sigui, les eleccions i llurs candi-
dats ja van en boca de molta gent. • ; -í\

HOME, SENADOR!

Malgrat que ni tan sols sabem
del cert el dia que tindrem elec-
cions al Parlament, n'hi ha que ja
s'afanyen a fer campanya. El sena-
dor Josep Benet ha estat un dels
matiners, com el partit que li dóna
suport, el PSUC, en fer les llistes.

La publicitat pre-campanya del
senador Benet es fonamenta en
tres interessants llibres escrits per
ell i que hom pot veure anunciats
en les tanques publicitàries de la
ciutat de Barcelona. És un tipus de.
publicitat no gens subliminal. Són
precisament «tres llibres» i cal
llegir-los «en aquesta hora» (ara
que vénen eleccions, eh?). L'únic
mal ós que si a algun plaga, que
sempre n'hi ha, se li acudeix de
manipular en els noms i posa entre

«Catalunya sota el règim franquis-
ta» i «Josep Benet» un «de», no li dic
res al senador de la publicitat que
es farà.

Ei, després que no es digui que
hem donat la idea.

EN PEPE GARVALHO NO
TÉ SORT AMB EL CAPITAL;

Bé, no exactament Pepe Car-
valho, sinó el seu creador Manolo
Vàzquez Montalbàn al qual fins
ara hom titllava d'afortunat per
haver-se emportat el premi Pla-
neta d'enguany i els vuit milions
que hi corresponen. '

Això d'afortunat, en Manolo no
ho deu veure gaire clar, perquè
segons diuen males llengües; dels
milions esmentats no n'ha vist ni
cinc perquè l'editor Lara, culpa-
ble de l'embolic, els ha fets servir
per a pagar tots els deutes de »
revista «Por favor», quan la va
comprar el propi Lara. j

Precisament «Por favor» era un
dels llocs on Manolo Vazqueai es-
crivia. Recordeu «Manolo V ei
Empecinado»? 1L
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ESTER AGUADO

PREMI DE FRASES
LLUMINOSES

Si aquesta revista atorgués
premis a les persones que han dit
les frases més esplèndides de la
setmana, aquesta li correspondria
per dret propi a Nicolau Casaus,
el segon de bord del Barca»
Després del «derby» Barça-Espan-
yol passat, la política de l'quip
Núóez deu haver variat sensible-
ment si hem de jutjar per les de-
claracions del «presi» i d'en Ca-
saus. Recordeu quan feien cam-
panya? Deien que al Barca no s'hi
havia de fer política, i es referien
indirectament a l'etapa Montal i
el seu «més que un club». Doncs
ara sembla que han capgirat les
intencions electorals i es llancen al
«Futbol no, política si». En Casaus
diu «Els perjudicis causats pel
centralisme imperant obliguen a

reunió de la directiva del
Barcelona per veure de pal·liar
aquesta feroç persecució contra
el Barca per part del Comitè d'Ar-
bitres». I diu que cal «fer front a
1 onada d'odi, rancúnia i persecu-
ció». D'en Plaza, conegut d'altra
banda com home manegador, diu
?ue «odia al Barca i a Catalunya»,
1 d altres perles per l'estil.

Vaja, vaja, així que Núfiez i
^asaus han descobert el centra-
üsme, oi? Qui ens ho havia de dirl
hf Ultima és que el propi Plaza
18 raó quan diu que «alguna cosa
grossa deuen tenir per amagar

tantes bestieses».

Fauna & Flora JOSEP MARTÍ. I GÓMEZ

El crim de Cuenca, assassinat
A Osa de la Vega, Cuenca, el 21 d'agost de 1910 fou vist per última ve-

gada José Maria Grimaldos López, conegut com «El Cepa». León Sànchez
Gascón i Gregorio Valero Contrera, sospitosos, van ser interrogats. Fou un
interrogatori hàbil, segons es desprèn de la seva declaració: confessen haver
matat «El Cepa».

Una vegada més, el país entra en el son lleuger amb una cançó tan
estúpida que de tan vella com és mereixeria ser de bressol: «el criminal mai
no guanya». Si el criminal mai no guanya, què fan en l'oblit del temps aques-
tes velles carpetes, milers, desenes de milers de carpetes que amaguen histò-
ries de crims, de violacions, de robatoris, de qualsevol delicte per qualsevol
cosa? v

L'hàbil interrogatori sembla que, tanmateix, no fou tan hàbil: el 1926,
dos anys després d'haver sortit de presidi els dos culpables de l'horrorós
crim, «El Cepas» apareix viu i, segons diu, sense haver-se enterat de l'embo-
lic que havia originat.

Una vegada més - ja se sap que la història es mou a base de períodes cí-
clics- el país entra en el son lleuger amb una altra cançó estúpida que de
tan vella com és també mereixeria ser de bressol: «els errors judicials són
mínims». Si els Codis no fossin més que miralls en els quals es reflexteixen
les castes dominants, quantes veus s'alçarien en la història per a proclamar
llur innocència, gairebé sempre impossible de reconstruir, perduda llur iden-
titat en soterranis dels.quals sembla haver estat anorreada tota possibilitat
de recuperació de retalls de vida. - . •

Lola Salvador Maldonado ha construït un gran reportatge —«el repor-
tatge és la novel·la del futur», va dir un dia Sartre- entorn de l'anomenat
crim de Cuenca, reeditat per Argos-Vergara. D'aquest gran reportatge n'ha
sortit una pel·lícula amb el mateix títol, la qual no he vist perquè el ministeri
competent m'ho ha privat cóm en els piljors temps.

Amb la prohibició, el ministeri competent, aconsellat per qui sigui, no
fa més que confirmar els punts abans esmentats en aquesta columna com a
paradigmes del cinisme i de l'estupidesa: el Codi és al servei de les castes
dominants, el criminal sempre guanya i els errors judicials existeixen.

Perquè si el Codi no estigués al servei de castes dominants no es prohi-
biria un film que denuncia les irregularitats —sense eufemismes, au: les hòs-
ties- a què hom va sotmetre els dos sospitosos a fi que, doblegada per la
violència llur resistència física i moral —les hòsties humilien, cal no oblidar-
h o - confessessin un crim que no havien comès. Però segons sembla, de
1910 ençà encara no ha plogut prou història per què això ho pugui veure la
gent.

I per tant, el criminal o els criminals que van aconseguir aquella con-
fessió són protegits en llur honor i a la memòria pública dels dos hostiats,
condemnats i vilipendiats injustament, que la donguin pel sac.

. El tercer punt és clar: no sols hi ha errors judicials, sinó que à més es
donen, en alguns casos com aquests, per partida doble: als dos pobres ciuta-
dans, el 1910 els tanquen a presidi i el 1979-80, als "seus hereus no els dei-
xen veure el fiï™ que reivindicava llurs immediats avantpassats.

Només una pregunta: que pensi el ministre del ram, pares que tingueu
fills, fills que tingueu parents, parents que tingueu cosins i cosins que tingueu
sogra, si Ü faria gràcia que la història que contés com el seu pare fou tortu-
rat fins a fer-li confessar que havia matat algú, i mireu quin crim més lleig a
la província de Cuenca, per acabar-ho d'adobar molts anys després, tururut,
au vinga, serà possible que ho vol explicar el tio...

No és cert però, les coses clares, que això estigui igual que amb el fran-
quisme: amb el franquisme ja no surt ni el llibre i si per error surt, Lola Sal-
vador Maldonado confessa, hàbilment interrogada, que es va equivocar de
crim. . - ,

I així, el situa a Catània i tots contents.
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Lleure Ulure

NOM I COGNOMS

ADREÇA

CIUTAT DTE.

PROVÍNCIA ...........;.....
PAÍS ...;........
Desitjo subscriure'm a L'HORA per un any.
L'import de la subscripció ei faré efectiu mitjan-
çant:

.' • Taló bancari adjunt
• Domiciliació bancària
D Efectiu
D. Gir postal

a de de
Signatura

PREUS D'UNA SUBSCRIPCIÓ PER UN ANY
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.
BANC/CAIXA
AGENCIÀ '
NUM. COMPTE/LLIBRETA
TITULAR . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATA . , . . . . ; . , : . . .

Signatura

Un cop omplert
enviar-ho a
L'HORA DE CATALUNYA
Arlbau, 60, ètic, 1."
BARCELONA-36

DILLUNS 21
Hi ha festa mqjor a Balen-

yà, La Roca, Sant Fruitós del
Bages. Si us interessa la Co-
mèdia de l'Art, Cario Bossio
en fa un curset per al qual es
tanca avui la inscripció.
Adreceu-vos a l'Institut del
Teatre, telèfon 301 78 97 i
30179 43.

A la tele, continua l'inaca-
bable folletí «Hombre rico,
hombre pobre».

DIMARTS, 22
Tenim festa major a Àger,

Albarca, Besalú, Cabanes,
Calders, Castellbisbal, Caste-
llolí, Fontrubi, Gualba, Llava-
neres, Llançà, Mollet del Va-
lle i Sant Vicenç de Calders,
junt amb d'altres Sants Vi-
cenç de.

A Sant Pere de Ribes
també en festes, avui fan
«Allò que tal vegada s'esde-
vingué», de Joan Oliver, a les
21.30. A Kanna, avui i demà
podreu sentir cançons folk a
càrrec de Juan & F,ernando.
Us recordem també que avui
és l'últim dia que fan al Li-
ceu l'òpera «Els contes d'-
Hoffman», d'Offenbach.

DIMECRES, 23
Al Romea torna avui una

obra que ja és antologia. Es
tracta de «Antaviana», sobre
contes de Pere Calders, a cà-
rrec del grup Dagoll-Dagom.

Al Palau de la Música hi
haurà música barroca per a
flautes. Les obres són de
Bach i Telemann i les inter-
preten Alain Marion, Salva-
dor Gratacòs, M. Lluïsa Cor-
tada i Pere Busquets.

Tenim fires a Cervera i a
Vic, i festa major a Albagés.

A la tele comença una no-
vel·la, «A través del celo-
bert», de Benet i Jornet, i la
presència de Núria Espert a
«Mare i fill».

A la tele podreu veure com
segurament Holanda clava
una pila de gols a la selecció
espanyola de futbol, a quarts
de nou.

DIJOUS, 24
Avui hi ha fira a Corbera i

a Sort. A Sant Pere de Ribes,
més teatre, concretament
«L'oncle Vània» a càrrec del
grup El Globus.

Al Romea es torna a repre-
sentar, per als menuts, l'obra
d'en Folch i Torres, «El prín-
cep blanc», ' •» 4iç
. Pel que fa a música hi ha
el ball dels dijous a Kanna,
amb l'orquestra Tapioca»
Tundra i, en un altre pla, à>
pera al Liceu. Avui i passat
demà repeteixen «Lakmé», de
Leo Delibes. :-À

Al CAF, Gran Via 608, An-
toni Ribas farà una conferèn-
cia sobre «Cinema català: si- ,
tuació actual i perspectives
futures», a les 19.30. .>>-<•

Els afeccionats al bàsquet?
poden veure avui al UHF el ^
R. Madrid-Deh Bosch. A la '::
tarda, haureu vist «Déjenme
respirar», deliciosa i divertí-;.,
da sèrie britànica i a la nit,'
dins d'Encuentros con las le-:,
tras, Esther Benítez entrevis-í
ta Manuel Mímica Laínez. (.;>

DIVENDRES, 25
Avui hi ha fira a Sant Pol

de Mar i a Torrelles de Foix i
festa major a Sant Pere de
Ribes, a més del propi Sant ,
Pol. ' ' ;"1

Avui, dissabte i diumenge, •
podreu gaudir a Kanna de
jazz-brasileiro a càrrec de \
Lluís Pardellans &'B>tucada,\j
grup compost per Santi Par-
dellans, Pedrito Díaz, Ricard
Roda i Àngel Arias. "•" •

A L'Hospitalet, Omnium I
Cultural organitza a les vuit
del vespre una conferència i
d'Enric Jardí sobre «L'obra |
de govern del president Ma- ĵ
cià». / .&

El Col·lectiu La Cuina de
les Arts estrena avui el seu;r
segon espectacle. Es tracta *•
de «Sopa d'estels», amb pan-*;,
tomima, il·lusionisme, màgia, ?
números de circ.i ventrilo^.;
quia. És ales 22.30. •>'<:&

A la tele, i en els clàssics]
del cinema mut del segon ca-:?
nal, un primitiu John Ford-
del 1928, «Cuatro htfos», amb
la problemàtica de la disgrHe
gació famüiar i la Primera;
Guerra Mundial. A la prüne<|
ra cadena, els acceptable^
programes de sempre.. ,;

DISSABTE, 26
Avui i demà els infants

nen a la Fundació Miró 1 — 3,5
pectacle infantil «La Drago|;
nera» de Jorge Díaz,



CONXITA SOCIAS

pel grup La Trepa.
Avui és a la tarda i diumen-
ge, al mati. També per als
menuts, al Circol de Badalo-
na, i a les 17.30 la Universi-
tat Lliure de Teatre represen-
ta «A tot arreu se'n fan de
bolets, quan plou». A Manre-
sa, a la Sala Loyola, projecte
(Oscar, Kina y el Lasser» i a
Terrassa també hi ha espec-
tacle infantil pel grup Rialles.

També en audicions de
dissabte i diumenge, hi ha
concert al Palau a càrrec de
l'Orquestra Ciutat de Barce-
lona. Dirigeix Salvador Mas i
compta amb Gerard Claret,
violi; Pau garsaball, narrar
dor, i la Coral Sant Jordi. In-
terpreten «Fassacaglia» de
Weber, concert de Berg i «La
Pesta» de Gerhard.

Finalment, hi ha fira a
Oliana. .

A la tele podreu veure, a
la primera cadena, un film

amb Judy Garland, «Las chi-
cas de Harvey», a la tarda. A
la nit, «El emperador del
Norte», interessant, un pèl
desencisat potser, del desi-
gual Robert Aldrich. Al UHF,
un bon partit d'handbol entre
l'At. de Madrid i el Grano-

I Uers, i un tema no menys bo
per a La Clave, el creixement
zero. De la pel·lícula no se'n
sap res.

DIUMENGE, 27
I A l'espai 10 de la Funda-
aó Miró s'acaba una exposi-
ció de Rosa Valverde sota el
nom «El dia i la nit».

A Sant Pere de Ribes re-
p fesentaran «Cançó d'amor i
df guerra», la legendària sar-
suela, a les set del vespre.
Por als menuts, al Romea,
l'cèra de Folch i Torres «El
rei' que no reia», a càrrec de
l'Aula de Teatre de la Institu-
ció Montserrat. v

Una estrena important
d'òpera al liceu: «Aida», de
Guissepe Verdi. És a les
17.301 la tornen a fer el 29,
el 31 1 el 2 de febrer.

Hi ha fira a l'Espluga de
Francolí i a Sant Pere de To-
relló i festa major a Artés,
Sant Pau d'Ordal i Torrela-
vid.

De la tele, destaquem a la
segona cadena un documen-
tal sobre Egon Scbiele, pintor
expressionista. - ' •'•

A MÉS A MES
Al Bosc, un retardat i gran

film de Joseph L. Manlde-
wicz basat en Tennessee Wi-
lliams, «De repente, el ultimo
verano», amb tres grans «pa-
tums» d'intèrprets: Katherine
Hepburn, Monty Clift i Liz
Taylor. Al Maldà, un nou
Wajda. amb l'alta qualifica-
ció de «Ciudadano Kane dels
països de l'Est»: «El nombre

de màrmol». Éu una garantia,
oi? I a l'Alcàziir, una comè-
dia entretinguda, «Los sue-
gros». ;.

En un altre camp infor-
mem que s'ha convocat a
Granollers el Memorial Joan
Camps, borsa d'estudi per a
un treball d'història, econo-
mia o societat sobre Grano-
llers. L'adjudicació es farà el
mes de maig i l'import és de
100.000 Ptes. Cal presentar
un projecte de treball amb
una memòria sobre com dur-
lo a terme, escrit a màquina,
entre deu i vint folla, per tri-
plicat i signats. Per a lliurar-
lo, l'adreça és Casa de Cultu-
ra Sant Francesc, Antoni
Espí i Grau, I. Granollers i
cal fer-ho abans del 30 d'a-
bril. . . . , ; ; . ,, V- ,
' El Jurat el componen Ra-
fael Aradl, Montserrat Lo-
rente, Pelli Pagós, Eva Serra
i* Lluís Tinto.

La paella pel mànec

Proveu el vegetarià!
En una conversa que vaig tenir l'altre dia amb el

meu amic vegetarià, em va patisar les receptes d'un
menú complet que fa cara de ser molt bo. Per si de cas
us vé de gust prescindir de carns i peixos, us les trans-
meto.

Què fem de primer plat?
- U n potatge de coliflor. És moU senzill. Per a quatre

persones, es fa servir una coliflor no molt gran. Després
Je rentar-la es divideix en «arbrefc» i es posa en aigua
bullent durant vint minuts. A l'aigua ja hi ha d'haver la
»«. Fet això, separeu uns quants arbrets i, la resta, la
passeu pel batedor elèctric i en barregeu el resultat
«ma trenta grams de farina. Després hi afegiu l'aigua
ae coure i la deixeu a foc lent uns 20 minuts més.

A part, deixateu dos rovells d'ou amb una mica de
mantega i l'afegiu al potatge. Per a ilervir-lo, poseu per
v n f 1 ^ e l 8 arbrets de colfflor que havíem separat i ai
jjweu aonar-U una mica més de gust, podeu posar-hi pe-

- I de segon plat?
-Podríem fer llenties gratinades.
-Com es fan? ,

amh^?JPrimef« oc P ° s e u a coure dues tasse8 de Menties
dor i o i ? *0Ter' ^ n C0P toves, let- passeu pel baté-
linadaM r p u r é * Afegiu-bi quatre iíullerades de fa-
ratíial f : mte,8r&l mantega i cent gr irns de formatge
soia f'io ^ u n a " " ^ d e 8 a l man»a i de salsa de

J«. -uavors, ho poseu en un recipient i t o anar al forn.
~* ja està? i

UaMNHÍ 1^>axi3 P°8eu per damunt una tiica de pa rat-
i p n J J ? ? 1 ^ 8 ' i el forn durant vint! minuts,

íer alguna cosa per postreu?

- S i us sembla, bunyols de plàtan. . : . ,
—I com cal fer-los? • • ':
-Deixateu un ou en un bol i afegiu-hi quatre cullera-

des de farina, unes gotes d'aigua i una mica de llevat,
fins que faci una pasta consistent, però alhora fluida.

Llavors teniu vuit plàtans, els talleu en dos i els re-
bosseu amb la pasta que tenim preparada. Poseu man-
tega en una paella i quan ja és ben calenta, hi fregiu els
plàtans i ja està. A l'nora de servir-los, els podeu espol-
sar de sucre integral.

Tal com ens ho han explicat, ens fan venir ganes de
provar-ho. No us animeu vosaltres també? C. 8.
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La setmana a Televisió
Del 21 al 27 de gener

CIRCUIT CATALÀ

PRIMERA CADENA:

Dilluns, 21
13.30 Crònica esportiva
14.00 Crònica
16.15 Entre nosaltres
16.45 Novella: «Encara hi són»
de Roger Justafré. Cap. IV

Dimarts, 22
13.30 Signes
14.00 Crònica
16.15 Musical express
16.45 Novel·la: «Encara hi són».
Cap. V.

Dimecres, 23
13.30 De bat a bat
14.00 Crònica
16.15 Mare i fill, S. L. «Una altra
Norma, si us plau» Actriu invita-
da: Núria Espert
16.45 Els museus: «Museu Dio-
cesà de Vic»
17.15 Novella: «A través del ce-
lobert» de Josep M. Benet i Jor-
net. Dir. Sergi Schaaff. Int.
Juanjo Puigcorbé, Joaquim Car-
dona, Lourdes Barba, Carles Llo-
ret.

Dijous, 24
13.30 les nostres coses: «Escoles
i mestres»
14.00 Crònica
16.15 Vostò pregunta...
17.15 Novella: «A través del ce-
lobert». Cap. II

Divendres, 25
13.30 Barcelona RTVE
13.52 Sardanes
14.00 Crònica

Dissabte, 26
10.15 Lliçons de català
10.30 Quitxalla

SEGONA CADENA:

Dilluns, 21
23.30 Crònica 2

Dimarts, 22
23.30 Crònica 2

Dimecres, 23 (
23.30 Crònica 2

Us, 24
23.30 Crònica 2

Divendres, 25
23.30 crònica 2

CIRCUIT ESTATAL

PRIMERA CADENA:

Dilluns, 21
14.30 Gente hoy
15.00 Telediario
15.30 Gaceta cultural
15.50 De cerca
16.15 La chica de la tele: «Chuc-
kles muerde el polvo»
18.35 Barrio Sésamo
19.05 La mansión de los Plaff
19.40 Un mundo para ellos
20.15 Gran estadio
21.00 Telediario
21.30 300 millones
22.30 Hombre rico, nombre po-
bre. Cap. 13
23.30 Ultimas notidas

Dimarts, 22
14.30 Gente hoy
15.00 Telediario
15.55 Revista de toros
16.15 senor Àngel: «Maxine, la
buena vecina»
18.35 Barrio Sésamo
19.05 Circo Ruso
20.05 Gibbsville: «Lo único que
he tratado de ser»
21.00 Telediario
21.30 Primera pàgina
22.30 Hombre rico, hombre po-
bre. Cap. 14
23.30 Ultimas noticias

Dimecres, 23
14.30 Gente hoy
15.00 Telediario
15.30 Gaceta cultural
15.55 Vivir cada día
16.15 Doctor Locke: «Max»
18.35 Barrio Sésamo
18.55 Tom y Jerry: «El pato ape-
sadumbrado»
19.05 Los chicos de Stones: «El
misterio del circulo»
20.00 Telediario
20.25 Futbol: Espana-Holanda
22.30 Hombre rico, hombre po-
bre. Cap. 15
23.30 Ultimas noticias

DUous, 24
14.30 Gente hoy
15.00 Telediario
15.30 Gaceta cultural
15.50 Mirador de los deportes
16.15 Dójenme respirar: «Que
viene el del gas»
18.35 Barrio Sésamo
19.05 El gran circo de TVE
20.05 Sombra de ayer
20.30 Espaòoles en el Pacifico:
«El Conde de Buenaesperanza»
21.00 Telediario
21.30 Teatro breve: «Gazpacho
andaluz» de Carlos Arniches. Int.
Carmen Maura, Luis Varela, Ma-
nuel Alexandre

22.00 Música popular. Maria
Jiménez
22.30 Hombre rico, hombre po-
bre. Cap. 16
23.30 Ultimas noticias

Divendres, 25
14.30 Gente hoy
15.00 Telediario
15.30 Cosas
19.00 Banner y FI api: «Cley se
fuga»
19.30 Con ocho basta: «La nor-
ma de mamà»
20.30 Màs vale prevenir: «Los
pies»
21.00 Telediario .
21.30 £1 hombre y la tierra:
«Gran fauna canadiense» (II)
22.00 El nido de Robin: «Cena
para dos»
22.30 Hombre rico, hombre po-
bre. Cap. 17
23.30 Ultimas noticias

Dissabte, 28
12.01 Animales: «El elefante» j
12.30 003 y medio
13.15 El mundo de la música ;

14.00 Parlamento ,<
15.00 Noticias del sàbado
15.30 Don Qujjote de la Mancha:
«El encantamiento de don Qtnjo-<
te».
16.00 Primera sesión: «Las cbj,-
cas de Harvey». Dir. George Sid-
ney. Int. Judy Garland, Ray Bol-
ger, John Hodiak, Àngela Lans-
bury
17.40 Aplauso
19.30 Los àngeles de Charl.e:
«Angeles en mi mente»
20.30 Informe semanal
21.30 Noticias del sàbado
22.05 sàbado cine: «El empora-
dor del Norte». Dir. Robert Al-
drich. Int. Lee Marvin, Ernest
Borgnine, Keith Carradine, Simón
Oakland •

Diumenge, 27
10.05 Hablamos
10.30 El dia del Senor /
11.15 Gente joven
12,15 sobre el terreno
13.30 El canto de un duro
14.00 Siete días. i
15.00 Noticias del domin go
15.30 La casa de la pradera:
«Por favor, que alguien me quie-
ra» -. • . j .
16.30 Fantàstico
18.30 La batalla de los planetas:
«La cueva de los cal amares» .
19.00 Información deportiva
19.10 625 líneas /
20.00 Estrenos TV: «El 'senor y la
senora Bo Jo Jones». Dir. Robert
Day. Int. Desi Arnar Jr., Dan
Dailey, Susan Strasbarg
21.30 Noticias del domingo

22.00 Estudio 1. «El genio ale- .
greu, de Serafïn y Joaquín Alva-',
rez Quintero. Int. Maria Kosti,
Pedró Osinaga, Nélida Quiroga.

SEGONA CADENA: :
Dilluns, 21
19.47 Redacción de rioche
2C(.35 Revista de cine >
2Ü.00 Opinión púbh'ca . : * .
2;.'.45 Màs allà . . ,

Dimarts, 22 ;'
19.47 Redacción de noche
20.35 Polideportivo ' *
íil.00 Dallas: «Mercado negro de
bebès»
,'22.00 Tribuna de la cultura
22.45 Pentagrama siglo XX:
Jesús Villarrojo i Àngel Oliver

Dimecres, 23
19.47 Redacción de noche
20.35 Polideportivo
21.00 Pop-grama: Radio Futura
i Police
22.00 Tribuna de la historia •
22.45 Imàgenes

D^ous, 24
18.16 Bàsquet: Real Madrid-Den
Bosch
19.47 Redacción de noche ,
20.35 Polideportivo
21.00 Encuentro con las letras ,
22.00 Tribuna econòmica . ,:

22.45 Horizontes , .,,

Divendres, 25 • '
19.47 Redacción de noche '
20.35 Poh'deportivo •"•
21.00 Clàsicos del cine mudo:
«Cuatro mjos». Dir. John Ford.
Int. Margaret Mann, Frands X,
Èarle Foxe, Charles Morton. .
22.45 Tribuna internacional ;-

Dissabte, 26 ' . : •" • »
15.32 Retrato en vivo: Jayme :
Marques /•<'.'(.,
16.30 Barbapapà ' '< >
17.00 Dick Turpin
17 .30 Handbol: Atlètic de
Madrid-Granollers '' -,
19.00 La clave. Crecimiento ce - ;

ro. '• ' " ' ' .

Diumenge, 27
15.32 Azafatas del aire: «Con los
ojos abiertos»
16.25 Vikie el vikingo: «El acue-
ducto» . i
16.50 Documental: Egon Schjeie
17.50 Los casos de Rockford ; -
18.45 La música. , • '•
20.00 Largometraje: «Vampíre-
sas 1930». Dir. Jesús Franco. •,
Int. Mikaela, Antonio Ozores, Li-
na Morgan, Antonio Garisa. }J
22.Í0 La denza
22.30 A fondo: José Espriu, met-
ge • - • ' ' '.-I.
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"(. íptics abans que tot"

ApICELONA-Pl. Calvo Sotelo, 10-Diagonal, 570-Av. Guipúscoa, 66-Manso, 33

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

L'HOSPITALET-Progrés, 48 - SABADELL-Rbla. Cabdill, 7
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ELS PRIMERS LLIBRES EN CATALÀ
SOBRE ANTROPOLOGIA AFRICANA:
L'HABITATGE, LA LLUITA, LA
DANSA, ELS TATUATGES...

Documents únics que posen de manifest allò que resulta
sorprenent de la vida d'uns homes que durant
segles han subsistit al marge de les grans
civilitzacions modernes.

Leni - Reifensthal, una de
rectores de cinema i fe
més famoses de la nostra
guardonada internacional;
en diversos certàmens!
extraord i nari s repor
fies, ha estat la prime
blanca que ha viscut
misterioses: tribus nubaí
val I s més : ocul tes que
el centre del Sudan, f
tudiat la forma de vida :

deixat plasmada en
fascinants que reflecteb
cle complet de
d'aquests nadius.

1387 FOTOGRAFIES
EXCEPCIONALS
D'UNA I DUES §t „
PÀGINES SENCERES,
TOTALMENT INÈDITES I
EXCEPCIONALMENTUil
REPRODUÏDES A TOT CQLOR


