


vostè
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
DE TOT5

li ofereix gratuïtament la Targeta Master Charge



Carta del director

Els empresaris del
Foment passen factura
Amic lector: . •
Amb 500 milions de pessetes es poden crear uns mil llocs de trehall, es pot

confegir un extens programa de foment de l'exportació o es pot fer una cam-
panya per a convèncer els empresaris catalans perquè es preparin per a l'en-
trada al Mercat Comú. £1 Foment del Treball Nacional, però, ha decidit donar-
los una altra sortida. Han decidit invertir els milions en una mena de «revolució
de les cassoles» semblant a la que la dreta impulsà a Xile. No sé si val la pena
recordar-li al senyor Molinas que les condicions objectives de Catalunya són
molt lluny de les del poble xilè.

Els empresaris catalans impulsors d'aquesta campanya de por contra la
Catalunya marxista aposten per Centristes de Catalunya-UCD, Convergència i
Unió y la nova Solidaritat Catalana que el fraguista Echevarría Fuig s'ha tret
de la màniga. Donada la seva incapacitat per a organitzar-se políticament han
optat per donar suport als partís de la dreta passant-los la corresponent factu-
ra.

A la UCD la factura li ha representat tres noms de la seva candidatura.
A la Solidaritat Catalana d'Echevarria Fuig la factura li ha significat el no

poder usar el nom d'Aliança Popular.
A Convergència i Unió no sabem encara quina serà.
El que sí que sabem és que, com deia l'economista Ros Hombravella en un

article recent, els empresaris catalans no són antimarxistes sinó «antimarchis-
tas» perquè el què no els va és la «marcha» de la democràcia, d'una Catalunya
no dominada pels interessos de les multinacionals i dotada d'un govern elegit
per la voluntat majoritària del seu poble.

La seva única alternativa ha estat recórrer als diners. Amb aquests diners
han comprat moltes coses però serà molt difícil que comprin la consciència
política del poble català.

Ben cordialment.
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Una Institució Catalana
al Servei Públic.

Hospital de la Santa Creu
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Cartes a

L'HOKA.

TANT DE BO
TORNÉS
«LLETRES
CATALANES»!

*
Senyor Director:
Amb motiu del traspàs

del gran escriptor illenc Llo-
renç Villalonga, TVE, amb
molt bon criteri, va suprimir
el poc atractiu programa
«Entre nosaltres» i ens oferf
la reposició d'un d'aquells
«Lletres catalanes» de tan
excel·lent qual i tat que
podíem veure en la millor è-
poca de la programació ca-
talana. Fou «Sílvia Ocampo»,
basat evidentment en l'obra
de Villalonga.

Aquesta reposició em va
produir una gran nostàlgia i
suposo que igualment passà
a molts altres telespecta-
dors. Ens va permetre recor-
dar uns moments, de mirat-
ge potser, en què crèiem
que era possible una progra-
mació autènticament catala-
na, ben feta, malgrat els mi-
grats recursos, imaginativa,
rica, pluralista. Ens ho varen
fer creure programes com
«Sílvia Ocampo» o «Pilar
Prim», com el dissortat «Gi-
ravolt», com «Tot Art», com
«Personatges», com el propi
«Miramar» que dirigia Ricard
Femàndez Déu.

Tot això se n'ha anat en
orris i ara la programació
catalana és, llevat d'excep-
cions, d'una probresa acla-
paradora. Ara tenim Esta-
tuts, el de Catalunya i el de
RTVE. Ens han tret l'espe-
rança de moltes coses, però
m'agradaria creure que això
voldrà dir alguna cosa i que
serà possible novament re-
prendre una «tele» catalana
arrelada al poble, de qualitat
elevada, no avorrida.

La gent crec que hi és.

Falta que els ho deixin fer.
Maria Teresa Rubio

Terrassa

NO ALS
ALDARULLS
PERQUÈ SI

Aquests darrers dies he
tingut la dissort de topar un
parell de vegades amb ma-
nifestacions d'estudiants per
Barcelona. I dic la dissort
perquè m'han fet pensar
molt i m'han predisposat un
pòl contra les seves reivindi-
cacions.

Al llarg de la setmana
passada vaig llegir ei que els
diaris deien sobre la Llei
d'Autonomia Universitària i
les retallades que volien fer
a Madrid i em vaig indignar.
Per tant, no he trobat gens
estrany que els directament
afectats, els estudiants,
8'emplpln i protestin. El que
ja no em sembla tan bé és
la forma com han fet algu-
nes manifestacions.

De res no serveix creuar
un autobús al mig del carrer
i col·lapsar la circulació una
estona. El paper de les ma-
nifestacions és un altre. I
així em va semblar perfecte
que el meu fill asssistís a la
gran manifestació que es va
fer per a protestar per ia in-
justa actitud de la UCD.

Tanmateix, insisteixo, no
estic gens d'acord que amb
l'excusa d'una protesta justa
es produeixin aquests alda-
rulls pel carrer. No em que-
darà més remei que repetir
el que una altra dona va dir
al meu costat l'altra dia, al
mig d'un embús d'aquests:
«Quina vergonya, quina ver-
gonya».

Maria Coll
Barcelona

LA VALL
D'ARAN
NO ÉS
PAÏSOS CATALANS

Amics de L'Hora:

Els Països Catalans son,
com sempre ho entès jo, el
conjunt de terres que per
història, cultura i identitat
lingüística conformen una
sola comunitat. És sota
aquesta definició que he es-
tat de mòlt lluny partidari
d'anar apropant les diverses
terres que componen la co-
munitat catalana.

Hi ha hagut, però, sempre
una qüestió que no he aca-
bat de compartir amb molts
dels companys amb qui hem
parlat de la necessitat de
donar impuls a la idea de
donar cos als Països Cata-
lans. I és que no he acabat
d'entendre mai per què en
tots els mapes que he vist
de la possible geografia dels
Països Catalans s'hi ha in-
corporat sempre la franja
corresponent a La Vall d'A-
ran. No ha estat sempre La
Vall estructurada d'esquenes
a Catalunya? No parlen una
llengua diferent del català?
Aleshores, a què ve aquest
afany d'incorporar vulgues
que no els aranesos?

Penso que caldria fer una
serena reflexió sobre aquest
tema perquè, d'altra banda,
podríem ésser acusats del
mateix que nosaltres hem
acusat als qui durant tant de
temps han vingut aixafant la
nostra personalitat. Jo, com
que no vull que em titllin
d'imperialista, quan faig un
mapa dels Països Catalans
deixo un forat on hi aniria La
Vall d'Aran.

Bonaventura Estats
(Barcelona)

PER UN NOU :•"••
ESTADI •
DE MONTJUÏC -

"
Senyor director: * ;'
Les fotografies de l'article

sobre l'Estadi de Montjuïc
que publicàveu al número -
passat m'han impressionat
moltís8im. l'Estadi, amb tot
el monumentalisme que vol- -
gueu, fou una realitat es-
plèndida quan el van fer,
una oportunitat per a fer es-
port. Amb una gestió correc- .
ta, hauríem tingut unes
magnífiques instal·lacions .
esportives. • . \

Ara tot això s'ha anat v

perdent i tot cau a trossos. .
Per això em sembla perfec-
tament coherent la proposta .
que ha fet a l'Ajuntament de .',
Barcelona don Manuel Me-
ler, president del R.C.D. Es- <
panyol. Ell ofereix recons-
truir totalment MontjuTc I si
a més a més és Estadi Mu-
nicipal, això suposa un gran
avantatge per a la ciutat. •'
. • La contraproposta que
demana el senyor Meler
tampoc no és tan il·lògica.
Ningú no fa res per res i deu
esperar obtenir uns bons be- •
neficts si pot edificar a l'an-
tic camp de Sarrià. Es cert
que el Pla Municipal de Bar-
celona el preveu com a zona
verda, però, i no podrien
arribar a un acord, a algun .
pacte, que permetés d'una
banda que l'Espanyol no fes
un negoci ruïnós, I d'altra
que la ciutat recuperés una .
zona esportiva de la qual es-
tà molt mancada?

, v Esperem que els qui go-
vernen la ciutat tinguin el
bon seny de cercar una so-
lució satisfactòria per a tot-
hom i beneficiosa per a la
ciutat : ,

" , Atentament : • : í '- '^'«
Pere-Jordi Cases

' Barcelona
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Owens, el gran triomfador de Berlín a qui Hitler no va voler saludar.

LA CRISI EE.UU.-URSS DIVIDEIX TAMBÉ L'ESPORT

Oümpisme: cent anys
de política
XAVIER BATALLA
El moviment olímpic pateix en aquests temps la pitjor crisi de la
seva història moderna: l'actual refredament de la distensió
amenaça deixar en bolquers les anteriors crisis provocades pels
interessos econòmics i polítics, als quals els Jocs han estat
sotmesos des de sempre. Es compleixi o no el boicot proposat
pel president nordamericà, Jimmy Carter, a les Olimpíades de
Moscou, tot sembla indicar que el moviment olímpic s'aboca a
una nova i incerta etapa

La crisi de l'olimpisme no ha parat
de tocar fons des del proppassat 4 de
gener, quan el President Carter inclo-
gué en el paquet de represàlies contra
Moscou, per la seva intervenció a Af-
ganistan, l'anunci de boicotejar els
primers Jocs que es celebren en un
país comunista. Segons els últims fets,

la crida de Carter ha provocat una
profunda divisió en el si del moviment
olímpic. Segons el president del Comi-
tè Olímpic Britànic, Sir Denis Follows,
el govern del qual és favorable al boi-
cot, «L'actitud de Carter ha fet més
mal a l'esport que cap altra cosa en el
passat».

La lamentació de Sir Follou resu-
meix l'estat d'ànim de l'Associació .de
Comitès Olímpics Nacionals (ACON),
la qual el dia 5 passat es manifestà
contra el boicot i contra qualsevol «in-
fluència externa» a l'esport. Amb els
acords adoptats a Mèxic, l'ACON aju-
dà a aclarir una mica la confusa si-
tuació existent des de primers d'any,
prenent compte de la invitació cursa-
da al Comitè Olímpic Intenacional
(COI) per tal que s'oposés també a la
proposta nordamericana. El COI tenia
previst celebrar el seu conclave àe La-
ke Plàcid (EE.UU.), seu dels Jocs
Olímpics d'Hivern, els dies 9 i 10 d'a-
quest mes;

Malgrat que la crida de Carter hagi



£/ terrorisme féu irrupció a Münich, 1972.

reafermat el fet que també els Estats
occidentals són senyors i vassalls al-
hora, la resposta inicial podria abo-
nar les tesis soviètiques que els
Jocs de Moscou acolliran, amb
EE.UU. o sense, nombroses delega-
cions occidentals.

Un moviment partit en dos
Quatre dies abans de la reunió del

COI, Estats Units semblava comptar
amb el suport d'una trentena de paï-
sos islàmics els quals, en llur cimera
de gener a Islamabad, condemnaren
la intervenció soviètica a Afganistan;
però la decisió del Consell Superior de
l'Esport Africà (CSSA) continuava es-
sent incerta, malgrat la contradictòria
gira proselitista de Mohamed All. Al
contrari, i amb l'excepció de Xile,
Amèrica Llatina es mostrava determi-
nada a oposar-se al boicot. .

A Europa, la gran majoria dels go-
verns de la CEE semblen favorables al
boicot, però tant a Gran Bretanya
com a la República Federal d'Aleman-
ya s'ha palesat que les posicions de
Governs i de comitès nacionals no
concorden. A França la cosa és més
clara: s'ha optat per participar, sense

retardar la presa de posició: la prem-
sa francesa ha subratllat la necessitat
que té el món d'una activitat que, du-
rant els anys de la guerra freda,
també va afavorir molts intercanvis
entre països que només mantenien re-
lacions esportives.

El Comitè Olímpic Espanyol, d'altra
banda, s'ha curat en salut de moment
i ha ajornat la decisió, com el brità-
nic, fins a finals de març, mentre es-
peren les resolucions del COI i del re-
sultat de les reunions que es succeiran
les prosperes setmanes. ,. .

Els avatars '
de l'olimpisme

No és qüestió d'escandalitzar-se
com fariseus. De l'esport es pot dir,
com d'Itàlia, que no té influència en
els afers internacional, però que s'hi
veu influenciat. Així ha passat des del
principi de l'època moderna dels Jocs,
el 1896, fins ara. El fet tradicional de
la història del moviment olímpic ha
estat la impotència per vetllar la seva
universalitat. Fer una crisi o altra, les
Olimpíades, sempre sotmeses als ava-
tars de les relacions internacionals,

difícilment han vist competir tots els ,.
països membres del moviment. Si la -
definitiva politització es va produir en
dos temps, primer el 1936, amb el na-
zisme, i després amb la guerra freda,
la història més recent demostra que
els Jocs han estat un fidel reflex de la
coexistència pacífica i per això han ;
patit, a les pistes, les conseqüències '
dels diferents conflictes locals que la
fi de la guerra freda inicià. >c

La idea esportiva, que conegué un .
període fecund a l'Antiguitat i a Grè-
cia, fins que l'emperador Teodosi va
suspendre els Jocs l'any 394, no fou
definida i implantada definitivament ;
fins els Jocs de 1896, els quals consa- .
granen la instal·lació de l'esport de
competició a la societat, encara que
en principi només fos per a blancs i
aristòcrates. Ferò fou precisament el
1896, en els Jocs d'Atenes, quan va -
començar a evidenciar-se la impossi- ^
bilitat de mantenir l'esport aïllat de la -';.
política: en una manifestació de na-
cionalisme, el príncep Constantí de '/
Grècia escortà el seu compatriota
Spridon Louis, guanyador de la ma-
rathon, fins la meta. r..-. \ ; 4

Quan encara no ha complert el pri- ;
mer segle, l'oUmpisme ja ha passat ;
gairebé per tot, ha patit totes les crisis <
.internacionals: la primera'guerra :
mundial (1916); el nazisme (1936), la
segona guerra mundial (1940.11944),
la creació de l'Estat d'Israel (1948) la
invasió soviètica d'Hongria i la inter-
venció anglo-francesa al canal, de
Suez (1956), la crisi interalemanya
(1960), el racisme del règim de Fretò-
ria (1964, 1968 i 1976), la protesta
dels negres nordamericans i l'entrada
en escena del Tercer Món (1968), el,
conflicte palestí-israelià (1972) i, fi-
nalment, com possible colofó, la crisi
de crisis: la nova política de confron-.:
tació entre els dos blocs. En tots els ,<
casos, quan les crisis internacionals
s'han registrat en anys olímpics, els .
Jocs han estat suspesos, boicotejats 0
víctimes de la violència de grups gue-
rrillers, que hi ha hagut de tot. •/,

Competició ideològica,")

. Ara, la situació és encara més difí-
cil, car el desequilibrí polític que ame-
naça les Olimpíades és la congelació
de la distensió entre Washington i
Moscou. Fer això nó es pot comparar
l'actual proposta de boicot amb capw
altra. • s . r

•: 7



La coexistència pacífica ha evitat la
confrontació directa entre les dues su-
perpotències, però en realitat ha estat
la continuació de la guerra freda per
altres mitjans. I un d'ells, encara que
de menys grau en comparació amb al-
tres, ha estat l'esport, que és un fet
social innegable però limitat. En el
moment que la distensió és qüestiona-
da, l'esport torna, tanmateix, a adqui-
rir noves dimensions com arma políti-
ca.

En els últims anys, d'ençà la guerra
freda, a la política de portes enfora de
l'estadi hi ha seguit la política a les
pistes, en el terreny de joc; una políti-
ca més subtil: la propaganda esporti-
va. Perquè en els grans espectacles
moderns que són els Jocs rarament
hom deixa les idees als vestuaris. Així
va arribar a aquest terreny la confron-
tació entre dues ideologies, cadascuna
de les quals s'ha esforçat en demos-
trar, amb els seus rècords, que les se-
ves tesis són les bones. Convertit l'es-
port en una qüestió d'Estat, les últi-
mes Olimpiades foren concebudes per
a més glòria de les superpotències,
acaparadores de medalles i altres ho-
nors.

La delegada israeliana, minvada després de l'atemptat. l'-

La política del COI n£d» tampoc no pot ser aliè als defec4
tes que esquincen l'esperit, aparent-
ment innocent, dels Jocs. El comitè,

El COI, per la seva banda, com re- que continua fingint-se concepte, fa
trat que és de la situació internacio- temps que s'ha vist obligat a baixar

NO m HA JOCS SENSE INCIDENTS
ATENES (1896)

Pressions d'Hongria per tal que
els Jocs se celebrin a Budapest coin-
cidint amb el Mil·lenari de l'Estat
Magyar. Crisi del govern grec i di-
missió i exili del primer ministre,
Trikoupis, el qual s'enfronta amb el
rei Jordi perquè les despeses d'orga-
nització dels Jocs eren lluny de les
possibilitats financeres del poble
grec.

Els Jocs contribuïren a exaltar el
nacionalisme grec i a la guerra gre-
co-turca de 1907 per l'alliberament
de Creta.

PARIS (1900)
Els organitzadors decideixen

anul·lar les proves del dia 14 de ju-
liol i traslladr-les a l'endemà, la qual
cosa provocà la retirada de desta-
cats atletes anglesos.

SAINT LOUIS (1904)
Abstenció massiva d'atletes euro-

peus que van preferir anar als Jocs
Panheüènics organitzats a Atenes
pel príncep Jordi a esquenes del

COI. Plet entre Chicago i Saint Louis
per l'organització dels Jocs, resolt
amb la intervenció del president
Roosevelt en favor d'aquesta última
ciutat. Conflicte en la utilització del
sistema mètric decimal o l'anglès
(mules, peus, iardes, pulgades, etc),
com pretenien els organitzadors.

LONDRES (1908)
La Rússia tsarista s'oposa a que

Finlàndia, gran ducat vassall del
tsar, desfili amb himne i bandera
pròpies. Sorgeix una guerra de pres-
tigi entre els atletes anglesos i nor-
damericans. Anglaterra pretenia que
totes les seves colònies (australià,
Canadà, Sudàfrica, Nova Zelanda,
etc.) desfilessin amb l'equip de «l'im-
peri», però finalment ho feren com
delegacions individuals.

ESTOCOLM (1912)
Finlàndia, ocupada per Rússia, i

Txecoslovàquia i Hongria (Imperi
Austro-Hongarès), desfilen sense
bandera hi himne però als pòdiums
s'hi col·loquen les de les nacions
ocupants.

ANVERS (1920) "
Alemanya i els seus aliats, ven-'

çuts en la primera guerra mundial,
són exclosos dels Jocs. •',

PARIS (1924)
Alemanya i els seus aliats conti-

nuen exclosos dels Jocs. Petició dels :

russos emigrats per a poder formar \
un equip i un altre d'armenis. Per a ;

donar suport a aquesta posició polí- V
tica, Estats Units concedeix a Filipi- ,
nes el dret a desfilar amb bandera i
himne propis. £

AMSTERDAM (1928)

Alemanya torna als Jocs enmig de
la simpatia general no amagada pel
govern i pel poble holandès, la qual
cosa provoca alguns incidents amb
altres delegacions, en particular
amb la de França, que es negà a
prendre part en la desfilada inaugu-
ral, i la d'Estats Units, que va tenir
problemes per accedir a l'Estadi
Olímpic, per la qual cosa el general
Douglas McArthur, que presidia la
delegació nordamericana, manà que
enderroquessin la porta amb un dels
autocars que transportava la seva
delegació.

Külanin, Onesti i Samaranch, en una reunió del COL

del seu suposat olimp. El COI és igual-
ment responsable de la politització, de
l'explotació econòmica, del gegantis-
me - l a competivitat per superar les
successives instal·lacions— i del fals
amateurisme.

L'exclosió de Pekín, decidida pel

BERLÍN (1936)
Hitler es compromet a respectar

la Carta Olímpica, però els dóna als
Jocs una fastuositat wagneriana, la
qual utilitza com instrument de pro-
paganda nazi. Malgrat la polèmica
desfermada per la celebració d'a-
quests Jocs, només la Unió Soviètica
hi fou absent. , . . ;

LONDRES (1948)
Japó i Alemanya, vençuts en la

segona guerra mundial, no partici-
pen, ni tampoc l'URSS. '

HÈLSINKI (1952)
Tornen japonesos i alemanys i in-

gressa l'URSS en el moviment olím-
pic. La confraternització entre atle-
tes nordamericans i soviètics es va
interpretar com una distensió en ple-
na «guerra freda». '

MELBOURNE (1956)
Egipte i Irak refusen assistir als

Jocs com protesta per la intervenció
estrangera al canal de Suez. Holan-
da, Suïssa i Espanya no hi van com
protesta per la presència de la Unió
Soviètica, la qual havia intervingut
militarment a Hongria. El COI i el

COI durant el mandat d'Avery Brun- s
dage, un multimilionari americà del',,
qual s'ha escrit que admirà Hitler, és
una de les proves més evidents de la
capacitat de l'organisme per a
adaptar-se a qualsevol nova situació. .
Xina es va retirar del COI el 24 d'a- :
gost de 1958, però l'inici de la crisi
pot situar-se el 1952, quan en una,
reunió del comitè, i sense que hi ha-
gués quòrum, per absència de llatí-.
noamericans, africans i asiàtics, s'im-
posà el reconeixement d'una «Repúbli-
ca Nacionalista de Xina» (Taiwan). Els
dirigents de Pekín es retirarien,
després, i es declararien expulsats. '

Onze anys més tard, i una vegada
n o r m a l i t z a d e s les r e l a c i o n s
Washington-Pekín, el COI se superà
ell mateix i readmeté l'única Xina,
mercès a un compromís pel qual Tai-
wan podria continuar tenint el seu
propi Comitè Olímpic Nacional. La
històrica decisió, adoptada en una as-
semblea celebrada a Montevideo, no
va deixar de tenir repercussions en
l'àmbit de la política internacional, ja
que va ser la primera ocasió en què
Pekín reconeixia a l'üla el dret d'in-
gressar en un organisme internacional

Tommie Smith i John
Carlos a Mèxic, 1968.

diari parisenc «L'Équipe», van llogar
un avió per tal que un equip d'atle-
tes hongaresos a l'exili poguessin
anar a Melbourne.

ROMA (1960)
La delegació de Taiwan desfila

amb un cartell de protesta perquè el
COI li imposa que canviï el seu nom
de Comitè Olímpic de la República
de Xina pel de Comitè Olímpic de
Taiwan.

TOKIO (1964)
Queda exclosa Àfrica del Sud a

causa de la seva política d'«apart-
heid».

MÈXIC (1968)
Els Jocs es veuen enfosquits per

la terrible repressió que la protesta
estudiantil va sofrir a la «Plaça de
les tres cultures», amb desenes de
morts. Els atletes nordamericans' de
color utilitzen els Jocs Olímpics per
a cridar l'atenció sobre el problema
racial als Estats Units, i '- '•"-'•'

• f

MUNICH (1972) i ;
En plena dècada de l'auge terro-

rista a nivell internacional, el govern
federal adopta severes mesures poli-
cials entorn de les delegacions i de
les instal·lacions olímpiques. Tanma-
teix, una acció del grup guerriller
palestí «Setembre Negre» provoca
una massacre a la delegació israelia-
na: onze dels seus esportistes moren
e n l ' a c c i ó . í; -. ' '••'•- *•" 1

Rhodèsia, que havia enviat una
delegació a Munien, és invitada a
abandonar els Jocs per la seva polí-
tica segregacionista. r '

MONTREAL (1978) :. ; j
El govern canadenc no permet la

participació de Taiwan. Vint-i-nou
països africans abandonen els Jocs
com protesta per la presència de No-
va Zelanda, que sosté relacions es
portaves amb Sudàfrica. . „ • • - • • •

ENRIC BANERES
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de manera independent encara que,
això sí, sempre sota la bandera i l'-
himne de la República Popular; fa
poc, un tribunal de Lausana va donar
la raó al COI i a Fekín, i refusà el re-
curs dels «nacionalistes», els quals
pretenien utilitzar himne i bandera
pròpies. El litigi, però, encara és per
resoldre.

El boicot africà
de 1976

La fragilitat i vulnerabili-
tat del COI també es van pa-
lesar de manera exemplar a
Montreal. El 1976, el govern
canadenc va cedir davant les
pressions de Pekin, la qual
pretenia impedir la participa-
ció de Taiwan com «Repúbli-
ca de Xina», i el COI va se-
cundar l'operació: l'èxit de la
diplomàcia secreta de Kissin-
ger es veié prolongat així
amb la retirada de l'illa.

Allò que el COI va fer per
Pekín no ho repetí, però, amb
els països africans; el Consell
Superior de l'Esport Africà
(CSSA) havia exigit l'exclosió
de Nova Zelanda a causa de
la gira realitzada pel seu
equip nacional de rugby per
la Sudàfrica de l'«apartheid».
Però la impotència que el
COI va dir que patia en el
«cas de Taiwan» esdevingué
fermesa en l'afer africà, la
qual cosa provocà la retirada
de tots els membres del CS-
SA, llevant de Senegal i Costa
d'Ivori. Montreal perdé, així,
29 banderes.

Les Federacions Internacionals del
Esports representen allò que podem
anomenar com interessos crematístics
(aquest és el cas de la Federació In-
ternacional de Futbol Associació (FI-
FA), el president de la qual, el brasiler
Joao Havelange, és membre cooptat
del COI. Els diversos comitès Olímpics
Nacionals són, sovint, simples instàn-
cies polítiques al front de les quals hi
ha un funcionari, tant a l'Est com a
l'Oest (la submissió recent del comitè

A Olimpia s'encèn la flama. És el primer mo-
ment.

Batibull d'interessos

La mateixa composició dels orga-
nismes directors de l'esport és la mi-
llor sinopsi del batibull d'interessos
que hi ha. Uns interessos que han per-
mès que l'actual amateurisme, en un
bloc o altre, sigui tan discutible com
l'apolitícisme defensat pels ministres
del ram els quals, tanmateix, solen
caure amb més facilitat que els rè-
cords.

El màxim organisme de l'esport
mundial és la Comissió tripartita del
COI, comporta per representants del
mateix COI, de les Federacions Inter-
nacionals dels Esports (FIS) i dels Co-
mitès Olímpics Nacionals.
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nordamericà a la proposta de Carter
ha contr ibuït p rec i sament a
demostrar-ho). I el COI, que pretén
ser jutge i part, és escenari dels en-
frontaments de primer ordre entre
immensos interessos econòmics i po-
deroses pressions polítiques.
• Lord Killanin, el qual va assumir la
presidència del COI el 1970, a Mu-
nien, succeint Brundage, presideix un
organisme en el qual les posicions dels
seus membres executius són sovint
enfrontades. Aquesta lluita s'ha inten-
sificat, a més, en els últims mesos, da-
vant l'imminent relleu de Killanin, el
qual ha de deixar el càrrec amb els
Jocs d'enguany. ..

El retorn de Xina a la cleda olímpi- k
ca fou, en aquest sentit, aclaridor. El r

1936: LA
«WAGNERIADA» i
DE HTTLER |

Els Jocs Olímpics de 1936, cele-
brats a Berlín, van constituir l'ins-
trument de propaganda més gran
amb què va comptar el nazisme des
del seu origen. El president del Co-
mitè Olímpic alemany ha recordat fà
poc aqueÜa efemèrides amb certa
amargor: «Si no s'haguessin celebrat
els Jocs Olímpics de Berlín, possible-
ment no s'hauria arribat a la segona
guerra mundial...» , !,

Uns jocs wagnerians

Certament, Adolf Hitler va aprofi-
tar ^meticulosament l'oportunitat
dels Jocs per a fer una exaltació del
nazisme. «No són els Jocs de Berlín,
són els Jocs del Reich», escribien els
enviats especials dè la premsa dels
països democràtics davant el desple-
gament propagandístic dels «Jocs
wagnerians», com se'ls ha conegut^

Berlín va celebrar la desena Olim-
píada perquè en votació per corres-
pondència dels membres del COI s'-
havien atorgat 36 vots a la capital
alemanya per 19 a Barcelona, que
també havia presentat candidatura.
La designació es produïa el 13 de
maig de 1931 i encara eren lluny les.
dates del 30 de gener de 1933, en
què Hitler seria proclamat canceller
alemany, i la del 18 de juliol de
1936, en què Franco aixecaria les
seves tropes contra el govern de Ma-Í
drid. . ••••-;j

Fou a partir del triomf de Hitler i
del nazisme a Alemanya, qual al-\
guns països democràtics comença-
ren a manifestar llur disconformitat
amb el fet que els Jocs Olímpics es
celebressin a Berlín. L'obertura de
camps de concentració per als dissi-
dents del règim nazi, la persecució
per raons d'ideologia, de religió i de
raça, l'intensiu rearmament del
Reich, l'abolició de les més elemen-
tals llibertats individuals, romnipo-f
tència de la Gestapo (Geheimnis
Stats Polizei), policia secreta de l'Es-|
tat, eren prou motius de desconfian-f
ça com per a negar a Hitler l'oportu-í
nitat d'organitzar el seu gran imperi:
de propaganda. , f

< Un ros ari portà la flama en l'última eta-
pa. Berlin, 1936.

Separar política i esport

Malgrat que alguns comitès olím-
pics nacionals, singularment els
d'Estats Units i França, portaren a
terme una forta campanya per tal
que els Jocs del 36 es traslladessin
a una ciutat no alemanya, la passivi-
tat del Comitè Olímpic Internacio-
nal, el qual s'arrapà una vegada
més a la idea de separar política i
esport, va fer possible que la gran
farsa del nazisme es celebrés amb
tot l'esplendor.

Hitler s'havia empromès amb el
president del COI, el comte belga
Henri de Baillet-Latour, a respectar
el contingut de la Carta Olímpica en
el que feia referència a que cap per-
sona no pot romandre exclosa dels
Jocs Olímpics a causa de la seva fe
religiosa, la seva raça o les seves
idees polítiques. Àdhuc va mantenir
-per poc temps— com president del
Comitè Olímpic Alemany el doctor
Theodor Lewald, d'origen jueu, i es
permeté que a l'equip alemany hi fos
la jueva Helena Mayer, que havia
estat medalla d'or en esgrima als
Jocs de 1928 a Amsterdam.

El cinisme amb què el Comitè
Olímpic Internacional va acceptar
aquest acord no podia amagar als
ulls de tothom les creixents dificul-
tats amb les quals topaven els jueus
a Alemanya, no sols per a practicar
l'esport sinó simplement per a sub-
sistir. També es va prohibir a Hitler
que pronunciés cap discurs en la ce-
rimònia inaugural; s'havia de limi-
tar a llegir la frase ritual: «Declaro
oberts els Jocs de la XI" Olimpiada».

Volimpíada del «jïïhrer»
El «fïïhrer» ho féu així, però a

l'Estadi Olímpic berlinès, mentre el

canceller alemany pujava a la llotja
acompanyat dels seus ministres
Goebbels, Goéring i Hess, membres
de les Joventuts Hitlerianes desfila-
ven per la pista d'atletisme amb
llurs uniformes marrons i llurs bra-
çals amb la «svàstica». Les cent mil
persones que des de dues hores
abans esperaven a les grades de l'es-
tadi enmig d'un primer d'agost de
plom, s'aixecaren i estengueren llur
braç dret mentre cantaven el
«Deutschland Uber Alies» i l'himne
nazi, l'«Horst Wessel Lied», dirigit
des d'un cadafal en mig del recinte
per Richard Strauss.

Arran de tribunes hi sobrevolava
el dirigible «Hindenburg», del qual
penjava .la bandera olímpica, però
que duia també a les ales la creu
gammada. Tot s'havia muntat per a
l'esplendor i major glòria del nazis-
me, com havia reconegut Goebbels,
ministre de propaganda, el dia
abans en un sopar de benvinguda
als periodistes estrangers: «Aleman-
ya només alimenta intencions pacifi-
ques. Us demano que reproduïu les
vostres impressions sobre el
nacional-socialisme sense prejudicis
i amb un esperit veritablement olím-
pic».

No fou precisament un esperit
olímpic el que va mostrar Adolf Hit-
ler quan es va negar a rebre Jesse

Owens, l'atleta negre nordamericà
que fou l'heroi dels Jocs de Berlín,
on va assolir quatre medalles d'or:
dels 100, 200, 4x100 metres i salt
de llargària. Existeixen versions
molt diverses sobre aquest incident,
però.el cert és que Hitler havia rebut
a l'antellotja presidencial de l'estadi,
en la primera jornada dels Jocs/ els
tres primers classificats en les diver-
ses proves -només alemanys i fin-
landesos— però es va retirar quan
va veure que la prova de salt d'alça-
da la guanyaria irremissiblement un
atleta americà de color: Cornelius
Johnson, que fou el guanyador, o
David Albritton, que s'endugué la
medalla de plata.

Totes les proves que es celebraren
als Jocs Olímpics de Berlín van estar
presidides per un clima de fervor
nacionalista. Altaveus col·locats als
carrers de les principals ciutats ale-
manyes invitaven la gent a prorrom-
pe en crits de «Heill Heüf Heill» cada
vegada que es feia públic el nom
d'un guanyador alemany, el qual
anava unit sense remei a consignes
propagandístiques. Hitler, per a bur-
la dels ingenus o perversos dirigents
de l'esport mundial, s'havia emparat
de l'olimpisme com anys mes tard
s'empararia d'Àustria i Txecoslovà-
quia i com va voler emparar-se de
mig món. E. B.

Propaganda nazi a l'Olimpiada de Berlin.



LA CONTRAOLIMPIADA DEL 36
«Un jueu polac va creure que com

que Barcelona havia d'haver estat la
seu, el centre de l'Olimpiada de
l'any 36, podria molt bé ser el centre
d'una mena de contraolimpiada. Fer
propagar la seva original proposta
aquest home caminà a peu des de
Varsòvia fins a Barcelon. I una ve-
gada aqui s'entrevistà amb el Presi-
dent Companys.»

Les paraules són de Jaume Mira-
vitller, que fou comissari de propa-
ganda de la Generalitat republicana
i també un dels homes que integra-
ren el comitè organitzador de l'Olim-
piada popular del 36 a Barcelona.
Una Olimpíada que s'havia d'inau-
gurar el 19 de juliol com a resposta
a l'oficial, organitzada per l'Alema-
nia nazi. Però el dia abans, un dis-
sabte, esclatà la guerra civil. I la fei-
na va ser dels organitzadors per
treure del país els més de dos mil at-
letes, molts amb la família, que, s'-
havien desplaçat a Barcelona.

«El President Companys —conti-
nua Jaume
Miravitlles -
que era un
home molt
sensible ho
va veure
amb simpa-
tia. La idea
era endegar
una olimpía-
da que se'n
diria Olim-
píada popu-
lar. Com que
li va semblar
bé ens va

cridar a mi, el doctor Trabal, com jo
d'Esquerra Republicana, i Eduard
Hagassol d'Acció Catalana, per tirar-
la endavant.»

Tot l'embolic arrencà, però, de la
reunió que el COI efectuà a Barcelo-
na l'any 31. Barcelona tenia tots els
números per la seu olímpica del 36 i
l'esperit dels ho-
mes del COI sem-
blava que ho fa-
rien realitat. «Ara
bé —comenta Jau-
me Miravitlles-- el
president del COI
espanyol era el ba-
ró de Güell, germà
de l'alcalde de

Miravitlles a la
dreta de la presi-
dència de l'Olim-
piada Obrera d'An-
vers que se celebrà
l'any següent de la
frustrada mostra de
Barcelona.
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Programa oficial del Jocs
AVUI. DIA 19 DE JULIOL

GRAN FESTIVAL D'INAUGUKACIO A L'ESTADI
DB MONTJUÏC

Desfilada • l'Eludí <M* MM e s p o r t i u - M M folUoristft
Cegant», Nani. Xkwett de Valls. C»v»Uin«, Agulles, Cuques
feres, la Patum de Berga, Bastoners, CercoUsts, Mobügan-
gues, gitanes, catalam, castellans, bascos, gallec», anda-
luso», mallorquin», asturians, bolaadeso», francesos, tirole-

sos, escocesos, americans, ete, e te
OBEKTUKA OFICIAL DELS JOCS

PRESENTACIÓ DELS ESPORTIUS I SALUTACIÓ, pel «ecre-
tari del Comitè Executiu, Sr. Jaume Miravitlles.

OFERIMENT DELS JOC.\ pel president del Comitè Executiu.

B E N V Í N G T O A ' A L S ESPORTIUS I FOLKLORISTES, pel l'aU
calde d« h> ciutat de Barcelona, Sr. Carle» PI 1 Sunyer.

INAUGURACIÓ DELS JOCS, per lHonorablo President de la
Generalitat do Catalunya, Sr. Lluïa Company».

Cinc coblea d« Barcelona executaran «JUNY* I «ELS SE-
GADOKS*, acompanradea d« la masaa coral, «ota la ctt-

i recelo dtl mestre Morera.
ESPORTS: Gran cursa Internacional relleus 20 per 309. Mil

Barcelona durant la dictadura. I ell
era molt conscient que una olimpía-
da a Barcelona hauria ajudat a con-
solidar la República. Perquè les
olimpíades sempre han estat un es-
deveniment polític.

La pujada al poder d'Hitler feu
que l'olimpíada de Berlín es tornés
una gran manifestació de propagan-
da nazi.

A l'Olimpiada Popular subtitulada
Setmana d'Esport i de Folklore no s'hi
anava a batre records.

£1 gran problema van ser els llits.
Trobar llits a Barcelona per tanta
gent.

Jaume Miravitlles els demanà a
l'únic organisme que podia deixar-
los: l'exercit. El capità general, Lla-
no de la Encomienda, donà totes les
facilitats. L'Olimpiada gaudia,
doncs, dels dos mil llits que necessi-
tava, a més dels que cedien les famí-
lies catalanes tant de Barcelona com
dels pobles dels voltants. «Per insta-
l·lar els llits vam tenir dificultats
—explica Jaume Miravitlles— per-
qud la CNT decretà vaga general.
Aleshores Llano de la Encomienda
ens va deixar els camions de l'exer-
cit i es va posar a la nostra disposi-
ció.»

Tot plegat per res. Perquè la inau-
gural no va poder sentir l'himne de
l'Olimpiada de Josep M.a de Saga-
rrai «Contra els baixos crits innobles
/ aixequem cap al cel les nostres
mansf/ Vibrin els cants / perquè es
tornin més grans / i més lliures els
pobles.»

Molta feina va costar treure del
país tots els assistents a la mostra
esportiva. «Vam arribar a fer un vai-
xell des de Roses fins a Port-Vendres
per anar traient la gent d'aqui.»

«S'ha parlat molt que els atletes es
passaren a les Brigades Internacio-
nals. Més i tot. Que molts dels atle-
tes van venir expressament per tal

de concentrar' a
Catalunya un nucli
de forces revolu-
cionaries. Be tot
això res. Només es
van quedar aqui
un parell de dotze-
nes de militants.»

JOAN CATÀ

La flama olímpica camí de l'Estadi.

fet que a Taiwan se li reconegués el
dret a tenir el seu propi Comitè Olím-
pic va significar un triomf per als de-
legats francesos, els quals van aconse-
guir així, indirectament, que Guadalu-
pe i Martinica puguin participar en
unes olimpíades sota bandera i himne
francès. S'hi van oposar el cubà Ma-
nuel Gonzàlez Guerra i el veneçolà
José Baracasa, líders del moviment
llatinoamericà que podria donar su-
port a Juan Antonio Smaranch per a
succeir Killanin. {

Un altre episodi d'aquestes lluites
intestines també fou protagonitzat el
1979 per un delegat francès, el comte
Jean de Baumont, responsable de les
finances del COI. El comte, amb grans
interessos financers a Sudàfrica i al
Caribe, va comprometre les Olimpía-
des de Moscou a causa del seu suport
a la gira que l'equip nacional sudafrit
cà de rugby projectava fer a Françay



EL DIPLOMÀTIC MÉS GRAN DEL MÓN

Cassius Clay, l'ex-campió dels pe-
sos pesats que va entrar a l'Islam i a
la història amb el nom de Mohamed
All, s'ha convertit finalment a la di-
plomàcia nordamericana. «Príncep
de l'home massa i dels mitjans de
comunicació massius», com una ve-
gada el definí Norman Mailer, Alí ha
tornat a volar com una papallona, si
bé no a fiblar, com una abella: sim-
plement ha fet servir les seves dots
de persuassió per a arrossegar els paï-
sos africans al boicot olímpic propo-
sat per Carter.

Amb la seva recent gira per paï-
sos africans (Tanzània, Kènia, Se-
negal, Libèria i Nigèria), All confir-
mà que encara és-un fenomen polític
complicat. Primer, a Tanzània, va
criticar amargament la política nor-
damericana a Àfrica i es penedí d'-
haver acceptat l'encàrrec presiden-
cial; després, a Kènia, se'n va des-
dir, oblidà els seus dies radicals i ex-
pressà el seu suport a l'actual ocu-
pant de la Casa Blanca.

Símbol universal de la contestació
negra durant molts anys, Alí conti-
nua essent un enorme equívoc. En el
principi va ser un boxejador negre
diferent, ni servil ni «bon negre»,
com Joe Louis, ni cínic com «Sugar»
Robinson, ni bestial com Iiston. Ara,
després d'una carrera contradictò-
ria, ha esdevingut el «diplomàtic
més gran del món» en el seu propi
continent, el negre.

Besnét d'un esclau que va pertàn-
yer a Marcellus Cassius Clay, un
ambaixador nordamericà a Rússia,
Alí guanyà el seu primer títol inter-
nacional a les Olimpíades de Roma,

el 1960, quatre anys abans que
abandonés el nom que, segons el
costum, li venia de l'antic amo. En
1964, després d'una ascensió irresis-
tible, conquerí el títol mundial dels
pesats contra Sonny Iiston, en un
combat discutit. Després vindria la
seva conversió a l'islamisme, la xe-
rrameca, la negativa a anar a la
guerra del Vietnam, la condemna, el
retorn, els triomfs, les primeres de-
rrotes i, finalment, la retirada.

En el principi, però, no fou sols el
verb d'Alí, sinó també el «combat
per la llibertat dels negres d'Amèri-
ca», la rebel·lia contra l'«Oncle
Tom», l'enfrontament amb els blancs
del sud, contra la segregació. Patter-
son era liberal, honrat i un dels pre-
ferits d'Eleanor Roosevelt; Sonny
Iiston, l'ex-presidiari, l'ós lleig i fei-
xuc; i Clay, el Musulmà Negre i fa-
vorit, sembla, de Malcom X.

Un cop guanyat à l'islamisme per
Ehjah Mohamed, la carrera d'All,
rebutjada ja la medalla d'or de Ro-
ma, coneixeria el principal punt d'in-
flexió el 28 d'abril de 1967, quan la
reiterada negativa a anar a Viet-
nam, per objector de consciència i
pacifista, li costà una condemna de
cinc anys de presó, la pèrdua del tí-
tol i la retirada de llicència per a bo-
xejar. ' - . . - . • • • • :

Cap
a un

compromís? r

Davant la proximitat del 20 de fe-
brer, data fixada per Carter per a fer
efectiu el seu boicot en el cas que els
soviètics no hagin abandonat Afganis-
tan, el COI necessita trobar la fórmula
adient que salvi els Jocs. Malgrat la
ferma defensa que fa de Moscou com
a seu, és molt, massa, el que s'hi juga
com per arriscar-se a perdre el con-
curs dels nordamericans, amb la qual
cosa l'interès de la competició es veu-

*Spinksfou el primer q\ue derrotà la llegen-
da All.

ria sensiblement reduït, o a fer front
als intents de canviar d'escenari.

El COI es juga a curt termini uns
24 milions de dóars, que és el que te-
nia previst ingressar a Lake Plàcid i a
Moscou; però a la llarga el que pot

All fa diplomàcia a l'aeroport, de Nairo-
bi ' £_ "•

Anul·lada la condemna el 1970
pel Tribunal Suprem. Alí va tornar
al ring i combaté altre cop contra els
negres que han acceptat «l'Amèrica
puritana i ferotge», principalment
contra Frazier i Foreman. Quan Fra-
zier el tirà a terra i el guanyà, els
propietaris blancs de , Louisville,
aquells que hi jugaren els diners deu
anys abans, van veure venjada la
«ingratitud» del musulmà. Però quan
Alí va destrossat Foreman, boxeja-
dor que a Mèxic va voleiar la bande-
:ra nordamericana en resposta a la
manifestació de poder negre realit-
zada per Smith i Jones el 1968, All
va dir que havia vençut a Zaire al
neocolonialisme; el «bon negre», Fo-
reman, era comparable per a ell a
un belga. ,* ,, » >v.

Ara, en plena campanya a favor
del boicot a les Olimpíades de Mos-
cou, l'equívoc roman sense resoldre.
Per a un sector de la premsa anglo-
saxona, l'encàrrec presidencial ha
estat un error estúpid; per a d'al-
tres, al contrari» no hi ha dubte que
Alí ha esdevingut un «bon negre»
amb la seva decisió de presidir un
comitè, «Atletes per a Carter», que
donarà suport al president en la pro-
pera campanya electoral.. .. ;

, • • X . B .

quedar en entredit és la mateixa con-
tinuïtat de les Olimpíades. :

Temorós d'un boicot socialista als
Jocs de Los Angeles, el 1984, o de la
vella idea soviètica que les.competi-
cions passin a dependre directament
de l'ONU, el COI podria acceptar, ca-
ra al futur, la proposta del primer mi-
nistre grec, Constantí Karamanlis, per
tal que les Olimpíades tornin al seu
lloc: Atenes. Però aquesta idea, amb
la qual, entre altres coses, podria
evitar-se la xacra del gegantisme, no
és viable en aquests moments. La
qüestió actualment plantejada és com
salvar l'escull de 1980. É. , -
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QUAN TOTHOM ES
CREU GUANYADOR

Festival
d'enquestes
ALBERT GARRIDO

La batalla de les xifres ha
esclatat. A un mes i mig de les
eleccions, a tres setmanes del
començament de la campanya
oficial, òrgans informatius,
partits i instituts d'opinió de la
solvència més diversa s'han
lliurat a pronosticar qui
guanyarà i qui perdrà
el20-M.

Encara que tot període electoral de
gairebé tots els països pluripartidistes
va acompanyat del festival de les en-
questes, costa acostumar-se a aquests
espectacles poc seriosos de números i
dades. Si algun dubte quedava sobre
si és millor creure's o no el que diuen
aquestes enquestes, l'espectacular di-
ferència entre el que pronosticaven
els auscultadors de la Generalitat
vint-i-quatre hores abans del referèn-
dum estatutari del 25 d'octubre de
l'any passat i els resultats finals d'a-
queüa jornada semblen suficients per
a fer perdre la fe als més crèduls. Pe-
rò no, es veu que no, es veu que pot
més el desig d'anticipació o d'auto-
bombo que la serena reflexió entorn
d'una pràctica pre-electoral tan holly-
woodiana como poc seriosa.

£1 cas és, a més, greu, perquè jus-
tament amb raons d'estricte sentit
comú, qualsevol tècnic en procesos
emocionals col·lectius sap que les en-
questes són elements amb gran capa-
citat d'influència en els comporta-
ments electorals de la ciutadania,
fins i tot per damunt de les convic-
cions polítiques dels mateixos ciuta-
dans. Els defensors d'aquestes anàli-
sis pre-electorals argumenten que
aquesta influència pot ésser positiva o
negativa per als qui elaboren i donen
publicitat a la consulta, i és veritat,
però cal recordar que en moltes elec-
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cions l'abstenció ha estat motivada
per la sensació d'impotència dels qui
s'assenyala com a perdedors abans
d'hora o la seguretat en la victòria
dels qui s'anticipa com a guanyadors,
amb la conseqüència final que els re-
sultats electorals perden credibilitat
en quedar-se molta gent a casa.

Resultats fets a mida
En el cas català la qüestió està

agreujada per la indefectible com-
plaença dels resultats d'aquestes en-
questes amb els interessos polítics de
les persones o entitats que les enca-
rreguen. Almenys aquest és el cas de
totes aquelles consultes que es fan pú-
bliques, perquè de les que queden com
secrets de gabinet és difícil fer-ne un
judici.

Ara mateix la tendència de les en-
questes conegudes o filtrades des del
ceütre o la dreta coincideixen en treu-
re alguns punts als socialistes, deixar
els comunistes on són i donar alguns
punts de guany al centre i la dreta. Si
invertim la frase anterior, és a dir si
les enquestes depenen de l'esquerra o
cercles pròxims a l'esquerra, succeeix
el contrari. La poca serietat és, doncs,
la norma general a l'hora de fer tra-
vesses electorals. Sembla com si els
precedents electorals, suficients per a
comprovar que els cos votant català

La patronal catalana està disposada a fi-
nançar la campanya electoral dels conver-
gents, h
és d'allò més estable, no servís per a
res; com si per art d'encantament el
dia vint de març els catalans estiguessin
disposats a canviar els seus afers do-
mèstics de dalt a baix. • < ix

Hi hauran pocs canvis p
La realitat és tota una altra. Fonts

empresarials solvents nan informat a
aquesta revista que totes les enques-
tes fetes per institucions financeres
pronostiquen uns resultats gairebé
calçats als de l'ú de març de 1979 o
lleugerament més avantatjosos per à
Convergència Democràtica en perjudi-
ci d'UCD de manera pràcticament ex-
clusiva. Queda clar que a aquestes en-
questes, que no s'han fet ni es faran
públiques, no es parla per res d'una
modificació important dels resultats si
la participació electoral el 20-M s'a-
costa al setanta per cent, fantasia po-
sada en circulació no fa massa dies
per alguns politicòlegs interessats.

Tan segurs estan ,aquests nuclis
empresarials que la seva prospecció
s'acosta molt al que pot ser la realitat
que el Foment del Treball ha decidit
posar a disposició dels centristes un
bon gruix de milions per mirar d'arre-
glar a cop de talonari el que no hi ma-
nera d'arreglar a cop de vot. !;

En última instància, la coincidèn-
cia d'una sèrie d'elements fins ara
desconeguts en el panorama electoral
català fa difícil encertar els pronòs-
tics. La presència d'una candidatura
de perfils tan especials com és Nacio-
nalistes d'Esquerra o d'unes llistes
amb propòsits tan poc aclarits com les
de l'emigració plantegen interrogants
de resposta impossible. Dit d'una al-
tra manera: quina força té el naciona-
lisme radical quan es presenta nota-
blement cohesionat, quina audiència
pot tenir el neolerrouxisme ressuscitat
a çorr%-cuita. Encara que en un cas
com en un altre la repercussió electo-



ral d'aquestes opcions cal pensar que
serà mínima, no deixa d'estar oberta
la porta a la constitució d'unes mino-
ries que restin vots a les sigles clàssi-
ques i obliguin a una recomposició
dels alineaments polítics tradicionals.

«Altres» que són incògnites
El vell recurs de les enquestes a si-

tuar en el capítol d'«altres» tot allò
que no és determinant no serveix per
al 20-M. El precedent d'èxits electo-
rals com el del PSA a Andalusia les
darreres eleccions legislatives o d'He-
rri Batasuna a Euskadi fa pensar que,
per més que l'electorat del Principat
estigui considerablement estabilitzat,
no s'ban de descartar modificacions
de certa importància, però no precisa-
ment un trasvassament de vots entre
els quatre grans.

Fora més que saludable que els
partits convertissin les enquestes en
documents d'ús intern. Una cosa són
els pronòstics electorals que pot ela-
borar un institut especialitzat, amb
absoluta independència de criteris,
per encàrrec d'una persona o un col.-
lectiu, i una altra aquestes batalles
numèriques que a força de prodigar-
se han perdut tota credibilitat entre
els «enterats» i contribueixen a deso-
rientar, per si encara no ho estava
prou, l'electorat, que el que sembla
que vol són arguments polítics per al fu-
tur. • • - .

Molins es
queda sol

La determinació presa per un grup
de militants d'Unió de Centre de Cata-
lunya, entre ells el seu president, Car-
les Güell de Sentmenat, de deixar el
partit ha reduït pràcticament a zero
les possibilitats d'intervenció política
del diputat Joaquim Molins i ha de-
mostrat que amb
UCD no s'hi pot ju-
gar de cap de les
maneres.

Aquest episodi
residual de la uni-
ficació centrista és
gairebé el desen-
llaç d'una crisi que
es veia venir. El
senyor Güell de
Sentmenat no ha
pogut seguir al seu
partit quan això ha
suposat entrar en
flagrant contradic-
ció amb la política* governamental de
la qual participava en tant que titular
de diferents càrrecs de designació.
Amb Tex-president ucedista se n'han
anat tots aquells membres del partit
que van acceptar la contestació del
senyor Molins més per obligació que

Molins, sol i sense partit

per ganes, polítics als quals només els
mancava un pretext per a donar, el
cop de porta. :

Si les converses amb CiU haguessin
quallat, cosa més que.difícil, proba-
blement no s'hauria produït aquesta
fugida en bloc. Però s'ha complert la
data de presentació de coalicions i
Convergència no ha dit ni piu als uce-
cistes. Perdut per perdut, han pensat,
el millor és sortir ara del partit a veu-
re si Centristes de Catalunya ens re-
pesca a l'última hora i ens enquibeix a
les seves llistes, cosa tampoc massa fà-

cil perquè ja se sap
que a tot, dissident
li correspon un
període de conge-
lació i purga.
"'* L'únic consol, si
és que ho és, que li
queda al senyor
Molins és pensar
que amb tantes de-
feccions la seva
entrada a Conver-
gència està per-
dent virulència,
atès que finalment
no serà UCC qui

qui demanarà l'ingrés al partit nacio-
nalista, sinó que el diputat presentarà
la seva sol·licitud en solitari, abando-
nat durant el viatge de rebel·lia cen-
trista per la resta dels seus companys.,

• • ' • • ' ; * • ••" '* • -- • • ' • A . G .

Quo vadis, Molinas?

El senyor Molinas s'ha ficat de peus a la galleda tot i
que a dins, en lloc d'aigua hi havia 500 milions de pes-
setes «antimandstes» per a finançar la campanya al
Parlament d'UCD i CDC, I és que «d'on no n'hi ha no en
raja» que diu la dita i a lés voreres del Foment no sem-
bla pas que n'hi bagi d'empresaris, no ja amb visió de
futur, sinó simplement de present.

Per acabar-ho d'adobar el senyor Eugenio Rodríguez,
president de l'ACAPIC (Asociación de Pequeüos Comer-
ciantes e Industriales de Catalunya) i de COPYME (Con-
fedéración de la Pequena y Mediana Empresa) ha de-
clarat que a ells els agradaria un canvi en la política
catalana.'I sense cap reticència afirmà que els agrada-
ria un Parlament de Catalunya d'Esquerres. Tota una
lliçó per a aquells que tenen una biga crònica a l'ull,
com és el cas dels «Fomentistes» practicants d'un mani-

queisme de tall apocalíptic: antimarxista dominus do-
mini. Escolti home, que l'Engels era fabricant i no pre-
cisament de betes i fils. No ho veu que en el conte de la
«Caputxeta Boja» el llop afamat són els del Foment, els
quals, a més, es cruspeixen l'àvia que vindria a ser
quelcom com la COPYME. Vella per tradició, una mica
fumuda per la crisi però.,, bona amiga de la Caputxeta
Roja que li porta una mica d'aliment per a ajudar-la,
mentre que el senyor Molinas, ridículament disfressat
de lloparro els empaita pels camins baladrejant.

I sense voler fer premonicions, que servidora creu en
allò del «dialogo y el compromisos, recordi, senyor Moli-
nas, quin és el paper que el pare de la Caputxeta (sim-
bolisme del poble de Catalunya) té en l'última part del
conte.'" •' ' , ' " ~r\ ' • ••• ' ' • ' . . / • . ' ' . ' . '"'

" ' Anna Balletbó
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LA DEMOCRÀCIA ESPANYOLA ES DRETANITZA

Massa incerteses
PEDRÓ ALTARES
Va ser un d'aquests caps de
setmana que amb certa
periodicitat traumatitzen la
política espanyola i que,
dissortadament, deixen al
darrera un rosari de sang i
d'incertesa. Aquesta vegada
s'obre, a més, un nou front
exterior: les ambaixades
espanyoles. Els successos de
Guatemala connecten el pals
amb la terrible realitat d'uns
règims polítics tirànics que no
dubten a massàcrar fins i tot
els diplomàtics.
L'infernal cercle
de la violència no acaba
d'obrir-se mai.
. Tota la resta de l'actualitat política

(la reunió del comitè central del FCE,
la batalla parlamentària per l'ensen-
yament que ja ha començat) es reple-
ga amb l'interrogant d'una espiral
que no sols no s'atura, sinó que aug-
menta: més de vint morts per accions
terrorista de divers signe en el que
portem d'any és el seu tràgic testimo-'
ni.

.Quan el mati del divendres 31 es
va saber el nou cop d'ETA-militar
amb el balanç de sis guàrdies civils as-
sassinats, el calfred més gran fou po-
sat en el camió d'armament desapare-
gut. Efectivament, si els morters i les
granades que en constituïen el carga-
ment no haguessin aparegut hauria
suposat més o menys una declaració
de guerra oberta. Amb morters al seu
poder, ETA-m hauria suposat una
constant amenaça sobre una multipli-
citat d'objectius veritablement esga-
rrifosa. Fer sort, els temors no es van
confirmar i el camió va aparèixer en
un barranc. La tensió va minvar
després d'hores molt difícils. Mentre
Garaikoetxea, a instàncies de Txiki
Benegas, «descongelava» el Consell
General Basc per a una reunió d'ur-
gència, el Consell de Ministres acor-
dava enviar com delegat governatiu
al País Basc el general Santamaría.
Una mesura essencialment de caràc-
ter sicològic però que pot tenir conse-
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L'informe de Carrillo en l'últim Comitè Central del PCE obre una porta a acabar amb,
la divisió de l'esquerra. !/l

qúències de diversa mena. L'acollida
per les forces polítiques basques ha
estat desigual i, d'alguna manera,
provisional. En qualsevol cas, l'objec-
tiu d'ETA-m (que d'altra banda va
perdre homes en el cop i en circums-
tàncies concretes encara no del tot ex-

El €supergovernador» militar d'Euskadi,
general Santamaría, ha estat acollit amb
diversitat d'opinions entre les forces políti-
ques basques. . . . . . . . . .

plicades) d'alguna manera s'ha acon-
seguit: accentuar la presència militar
a Èuskadi amb el que això pot supo-
sar de reaccions entre una part de la
població civil. ••''• •]

Les condemnes del partits bascos,
llevat d'Hem Batasuna, foren aquesta
vegada tremendament contundents.
Euskadiko Eskerra no podrà ser trac-;
tadà aquesta vegada d'ambigua. En-
front de l'opinió del FCE, que conside-j
ra que el nomenament del general;
Santamaría podria xocar amb l'Esta-
tut basc, Bandrés ha dit que hi pot]
ser dins. Significatiu respecte del difí
cil moment que s'emmarca en la pro-
ximitat d'unes eleccions per ai Parla-
ment d'Euskadi que tots desitgen i te-
men alhora. El tema del terrorisme
d'ETA encara és cabdal. Igual que
l'actitud del govern de Madrid "ell
qual, per cert, i seguint el seu costum,
encara no ha fet cap declaració oficial
en relació amb el ritme en el traspàs!
de transferències, un dels motius que
portaren el PNB a retirar-se del Parla-i
ment espanyol i a «congelar» el CGB.J

La incògnita més gran de les elec-
cions rau en els vots que pugui obte-
nir Herri Batasuna, el seu augment o
disminució. Això és el que preocupa i
no tan sols à Madrid. Dissortadament,
la reacció de l'extrema dreta torna a
diluir alguns aspectes de la reacció de



A la Comissió d'Educació que discuteix la Llei de Centres la dreta - i n c l o s o s C i ü i
grup mixte— fa la llei a la s e v a mida.

Grapo. En el cap de setmana i com
«revenja» per la mort dels sis guàrdies
civils, assassina dos joves d'esquerra,
una estudiant a Madrid i un simpatit-,
zant d'Euskadiko Eskerra al País
Basc. Amb aquestes morts, ja són deu
els cadàvers en poc més de quaranta-
vuit hores. La sang que no s'atura.

Allò més greu, però, és aquesta pro-
liferació de bandes feixistes, segons
alguns «de caràcter parapolicial», els
orígens i composició de les quals són
una incògnita que ningú no es molesta
en desvetllar. Ni una sola nota expli-
cativa no ha sortit del Ministeri de
l'Interior. Els rumors són per a tots
els gustos i tots igualment preocu-
pants. Ni tan sols no s'ha parlat del ti-
pus d'armament que empren i els seus
comunicats, els quals introdueixen la
novetat de ser tires picades d'un tè-
lex, tampoc no deixen endevinar mas-
sa cosas més enllà de la paraula «re-
venja». El que va actuar a Madrid
sembla tenir un arxiu propi dels esta-
ments estudiantils.

Si aquest tipus d'accions continuen,
i de moment res no indica que s'hagin
d'aturar, la situació pot agreujar-se
considerablement. La ineficàcia dels
serveis de seguretat de l'Estat és, fins
ara, molt notable. Inclosa la dels in-
formatius. La pregunta és sempre la
mateixa: ^quò hi ha darrera-d'aques-
tes bandes feixistes? Cap reposta i
només preocupació. A les seus dels
partits polítics creix una justificada
preocupació pel que pugui passar als
militants. . ''..•• , ^

I el dolor continua...

la població que assisteix inerme a
aquesta mena d'«argentinitzàció» de
la situació. ,- \
. Extrema dreta:

què hi ha al darrera?
Feia' encara no una setmana que

una bomba havia esclatat al Club d'A-
mics de la Unesco a Madrid, baluard
de resistència moral al franquisme en
els anys de la dictadura. Reivindica-
ció: «el Batallón vascó-espanol», fosca
organització terrorista d'esporàdiques
aparicions, sobretot a Madrid i a Eus-
kadi. La mateixa organització havia
reivindicat l'any passat a París l'as-
sassinat de dos suposats membres del

El Comitè Central del PCE es va
reunir a Madrid durant el mateix cap
de setmana. Les circumstàncies, tant
interiors como exteriors, l'havien ro-
dejat d'una expectació considerable.
L'informe de Santiago Carrillo inicia
quelcom que gairebé pot ser conside-
rat com una mena d'«acte de contri- i
tió» en relació amb la política dels co-
munistes de fustigament al PSOE, es-
pecialment en el terreny sindical. A .
part de les dures condemnes a l'URSS
per la invasió d'Afganistan i pel cas
Sakharov, Carrillo mostra la seva lò-
gica preocupació pel tema de la divi-
sióde l'esquerra, la qual està portant
a la dreta a guanyar moltes batalles,
no sols legislatives. Veu amenaces de
neototalitarisme en l'actual evolució
d'UCD. I no li manca raó. .

La realitat ós que la desunió de
l'esquerra i l'intent d'aïllar els comu-
nistes està fent que el desenvolupa-
ment de la Constitució tingui un mar-
cat caire dretà. Si la Constitució la
van fer totes les forces polítiques par-
lamentàries, les lleis que la desenvo-
lupen són per ara un vedat tancat
d'UCD, la qual recolza no sols en CD
sinó també en els centristes catalans
de Pujol i en el grup mixte. S'ha vist
aquests dies en la discussió de la po-
nència que debat la Llei d'Educació i '
on l'esquerra no aconsegueix situar ni
una sola de les seves esmenes. El
PSOE s'hi ha llançat a totes i la seva
activitat en mítings per tot l'estat és
molt considerable. Després d'uns me-
sos Felipe Gonzàlez ha intervingut en
un a Madrid. Però cal témer els objec-
tius de l'esquerra no siguin recollits,
ni tan sols mínimament. La lògica im-
placable de les majories actua sense
concessions. El «consens», dolent per
cert, va actuar en els últims temps
només en el tema del Tribunal Consti-
tucional i perquè feia falta la majoria
de dos terços de la Cambra. Però aquí
es va acabar tot. En la Llei de Centres
docents, l'esquerra veu com les seves
tesis no tenen cap possibilitat de pros-
perar. Passarà com en la Llei de Di-
vorci. I en la reforma sanitària. La
democràcia espanyola es dretanitza.
Ja comença a ser hora doncs, que
l'esquerra en prengui nota i revisi al-
guns del seus plantejaments de cons-
tants enfrontaments. L'informe de Ca-
rrillo fou en aquest sentit molt signifi-
catiu. Veurem si té continuació en les
conversacions que UGT i Comissions
Obreres han iniciat aquests dies sense

. massa esperances d'acords concrets. :
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L'àlbum que recull el concert que Tete Montoliu ens va oferir al Pa
lau de la Música Catalana li • . r e -y p ^
el dia 8 de maig de 1979. T0L.IÜ

Per vós, si llegiu aquestes ratlles, pot ésser una 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 ell.és
ara, duna manera prou ampla i prou clara com per poder-
lo conèixer. Tocant tot sol. primer: actuant en trio,
després. Reconstruint obres clàssiques del jazz, de manera
fulgurant ("Aerigin", "Sweet Lorraine". "Walkin", "A
child is born", empalmant "Round midnight" amb "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'acariclís"...|. I també, i molt
especialment, adaptant al seu idioma jazzístic algunes
melodies tradicionals catalanes ("Cançó del lladre", "La
dama d'Àragó". "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 és 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.



l'ambaixador espanyol va ser l'únic supervivent de la massacre a l'ambaixada
espanyola a Guatemala.

EN PAÏSOS DOMINATS PER
L'OLIGARQUIA TERRATINENT

Crisi i violència
al'istme
centreamericà
MATEO MADRIDEJOS t

La matança policial a l'ambaixada espanyola a Guatemala i
l'ocupació de l'ambaixada a San Salvador per un grup
revolucionari revelen la brutalitat de les autoritats,
l'exasperació de les poblacions i els estrets límits del
reformisme

La crisi dels països de l'istme cen-
treamericà ha sofert una sobtada i
violenta internacionalització com a
conseqüència de la matança de l'am-
baixada espanyola a Guatemala i l'o-
cupació de l'ambaixada espanyola a
San Salvador. Encara que els dos fets
tenen una significació diferent i espe-
rem que tinguin un desenllaç diferent,
ambdós tradueixen la creixent exas-
peració'dels ciutadans, la grolleria o

brutalitat de les autoritats, la deter-
minació dels grups revolucionaris i la
cega obstinació de les oligarquies do-
minants. En el cas d'El Salvador, la
represa de la violència és el resultat
d'una frustració^ davant la incapaci-
tat del règim sorgit del cop d'Estat del
passat 15 d'octubre per a dur a terme
les reformes promeses.

La violència institucionalitzada a El .
Salvador vé de molt lluny, des dels

anys trenta, i ha estat practicada amb
una ferotgia sense límits. Aquest petit
país de 21.000 km2 i prop de sis mi-
lions d'habitants, el més densament
poblat d'Amèrica, no sols pateix els
efectes d'una demografia galopant, si-
nó l'explotació implacable per part

: d'una oligarquia cafetera —dues dot-
zenes de famílies—, la qual s'ha recol-
zat sistemàticament en les forces ar-
mades i en la policia per a perpetuar
el seu domini. ;-\ .,t ,-,)• s ^ .?<***' C

El panorama polític és extremada-
ment complex, ja que junt amb els
partits que afavoreixen una via refor-\
mista, com el Demòcrata Cristià i el
socialdemòcrata Moviment Nacional



Revolucionari (MNR) als quals en al-
guna mesura pot afegir-s'hi la Unió
Democràtica Nacionalista, dominada
pels comunistes, diversos grups d'ex-
trema esquerra propugnen una sorti-
da revolucionària de la crisi mitjan-
çant una mobilització popular. Entre
aquests grups destaquen el Front
d'Acció Popular Unificada (FAPU), el
Bloc Popular Revolucionari (BPR) i les
Lligues Populars 28 de Febrer (LP-28),
un dels grups de la qual va ocupar
l'ambaixada espanyola. Si hi afegim
la decidida acció de l'Església catòlica
en favor dels pobres, que són la im-
mensa majoria, i les dissensions sorgi-
des en les forces armades, entre els
militars antics i el jove poder militar,
la conclusió inevitable és que l'actual
situació pot desembocar en una gue-
rra civil.

La violència insuportable dels pri-
mers mesos de l'any passat —assassi-
nat de l'encarregat de negocis de
Suïssa, ocupació de l'ambaixada de
França amb l'ambaixador com ostat-
ge, matança de la catedral de San
Salvador— va conduir al cop d'Estat
del 15 d'octubre, quan el president
Romero fou substituït per una Junta
Militar amb un govern del qual for-
maven part la majoria dels partits
polítics i que fins i tot comptà amb el
suport d'alguns grups revolucionaris.
Incapaç de posar en pràctica les re-
formes promeses, el govern va caure
a primers d'enguany, clarament sot-
mès a les pressions contradictòries de
l'extrema dreta, ben lluny d'haver es-
tat derrotada, i els grups revoluciona-
ris que pretenen accelerar el procés
de descomposició del vell ordre.

Més de 20.000 morts

El règim polític de Guatemala s'as-
senta sobre 39 cadàvers més, produc-
te de l'assalt i incendi de l'ambaixada
d'Espanya perpetrats per les dites for-
ces de l'ordre el passat 31 de gener.
Guatemala té probablement el primer
lloc en la classificació dels països ibe-
roamericans que empren la violència
institucionalitzada per a perpetuar
l'opressió i la injustícia. Segons infor-
macions fidedignes, que pecarien per
defecte, més de 20.000 persones van
morir a l'antic país dels maies, de
1966 a 1978, a causa de la violència,
política. La responsabilitat per la ma-
joria de les víctimes recau en l'exèr-
cit, les organitzacions paramilitars, la
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policia i els diversos grups d'extrema
dreta que, gaudint de la connivència
oficial, es lliuren ferotgement a l'ex-
termini de llurs adversaris reals o
presumptes, inclosos els camperols
només sospitosos d'ajudar les guerri-
lles.

La fúria repressiva s'inicià el 1954,
quan les forces més reaccionàries del
país, aplegades en el Moviment d'Alli-
berament Nacional (MAN), portaren a
terme un cop d'Estat organitzat i re-
colzat en la CIA, per compte de la
United Fruit, par a enderrocar el rè-
gim progressista de Jacobo Arbenz,
culpable d'haver posat en pràctica
una moderada reforma agrària. D'a-
leshores ençà, aquesta típica «Repú-
blica bananera», sotmesa a l'ordre
neocolonial corol·lari de la doctrina
Monroe, va establir el règim de la rè-
plica sagnant per a qualsevol demos-
tració de dissidència política o des-
content popular. Els segrestaments,
tortures, assassinats, mutilacions o
matances de camperols s'estengueren
després a d'altres països on l'anome-
nat «feixisme crioll» utilitzà la violèn-
cia com únic mètode davant les crei-
xents demandes de reforma d'unes
societats retardades i oligàrquiques,
amb esfereïdors problemes socials i
econòmics. Ningú no pot negar a Gua-
temala el trist privilegi d'haver con-
vertit la política en un seguit inacaba-
ble de matances, de la qual cosa es
vantava fa anys un dels seus vicepresi-
dents, Mario Sandoval, àlias «El Mico».

En una societat molt més oligàrqui-
ca que burgesa, amb acusada depen-
dència exterior, les forces polítiques
estan molt dividides. La reacció té
dues cares: el ja esmentat Moviment
d'Alliberament Nacional (MAN), partit
dels grans terratinents, i els partits
Institucional i Revolucionari, a la coa-
lició dels quals pertany l'actual presi-
dent, Fernando Romeo Lucas García,
el qual representa sectors una mica
més evolucionats. El Partit Demòcrata
Cristià, potser el més nombrós, i el so-
cialdemòcrata Front Unificat Revolu-
cionari (FUR) han provat d'oferir, du-
rant els últims anys, una alternativa
electoral als «fïnqueros», però s'han
estavellat contra el frau o la interven-
ció militar. L'extrema esquerra és do-
minada pel Partit Guatemaltec del
Treball (comunista), braç polític de les
Forces Armades Rebels (FAR), en
competència o coalició amb l'Exèrcit
Guerriller dels Pobres (EGP), el qual
aplega els adeptes del guevarisme i

La Guàrdia Nacional Gatemalteca va matar V*nou persones en la seva irrupció a l'ambaixada espanyola.

altres filosofies o teologies alliberador
res. Durant els últims anys, en diver-
sos moments d'exasperació repressi-
va, van circular rumors sobre un su-
posat malestar en l'exèrcit, al qual
l'oligarquia terratinent havia forçat a
anar molt més lluny del que permetia
un mínim de dignitat professional; pe-
rò la veritat és que l'evolució militar
és molt lenta, es nodreix del menys-
preu envers els partits polítics i no
passa el verbalisme de les reformes
socials que mai no arriben. La in*
fluència dels Estats Units, on s'han
format més de tres mil oficials guate-
maltecs des de 1950, tendeix a min-
var en benefici d'una suposada «doc-
trina militar nacional», fins el punt
que el president Laugerud, el 1977»
va refusar l'ajuda nordamericana
condicionada per Carter al respecte
dels drets de l'home. Aquesta situació
explica que la matança de Panzós, el
1978, on les tropes van matar més de
cent camperols, en comptes d'accele-?
rar la presa de consciència del poder
militar, va contribuir decisivament fl
estrènyer els seus llaços amb el regia*
polític.

La diplomàcia espanyola,
a la cruïlla

L'atac contra l'ambaixada espan-
yola, la responsabilitat del qual recau
del tot en el govern guatemaltec, no
sols constitueix una violació flagrant
de les convencions internacionals que
regeixen l'extraterritorialitat de les
missions diplomàtiques i la immunitat
de llurs agents, sense el respecte de
les quals la vida internacional seria
impossible, sinó que també demostra
l'obsessió represiva del règim guate-
maltec, sens dubte exasperada per la
caiguda del tirà Somoza a Nicaragua i
els greus esdeveniments que s'estan
produint a El Salvador. Per primera
vegada en la història diplomàtica d'I-
beroamèrica, on les tradicions d'asil
semblaven arrelades, precisament
com contrapès a la turbulència políti-
ca, una ambaixada ha estat atacada
Per forces governamentals.

Les ambaixades espanyoles, les
quals durant quaranta anys van man-
tenir molt bones relacions amb els rè-
gims dictatorials del moment, han

passat ara a defensar l'estratègia
d'UCD i del govern Suàrez, la qual
consisteix, segons es desprèn de les
declaracions oficials, en el suport a la
democratització d'aquell continent a
través de processos més o menys ins-
pirats en l'anomenada transició es-
panyola. Portada a les últimes conse-
qüències, aquesta estratègia pot pro-
duir resultats desastrosos, puix que
implica un desconeixement considera-
ble de les circumstàncies iberoameri-
canes, i provocar greus conflictes.'
D'altra banda, la matança de l'ambai-
xada de Guatemala ha confirmat, a
més de la brutalitat de la policia gua-
temalteca, una sospita inquietant: la
indefensió en què es trobaven T am-
baixador Cajal i els seus subordinats.
Propugnar la «via espanyola» per a la
democratització de Guatemala és una
solemne estupidesa; enviar-hi un am-
baixador demòcrata, sense protecció,
per tal que faci oblidar en quatre dies
les vergonyoses connivències de qua-
ranta anys, pot ser suïcida. L'ambai-
xada espanyola, per raons òbvies; es-
devé fàcilment lloc de refugi o de su-
port moral, àdhuc en contra de la vo-

luntat dels diplomàtics, per la qual co-
sa és del tot necessari incrementar les
precaucions de tota mena. .. •. -

Quan el primer secretari va morir ,
en l'assalt i l'ambaixador sofrí diver-
ses cremades, després d'un capteni-
ment valent i digne, no és aquest el
moment més oportú per a judicar els
diplomàtics espanyols, encara que si,
per a cridar l'atenció del ministeri
d'Afers Estrangers sobre les orienta-
cions d'una política exterior que ha de
ser, alhora, equilibrada i ferma, sense -
prurits intervencionistes que lliguen .
malament amb l'escassetat de recur-
sos. Una cosa és denunciar les viola-
cions dels drets humans, que a vegades
no es fa amb prou energia, i una altra
de molt diferent fatxendejar de reco-
nèixer el Front Polisario, col·laborar
amb els sandinistes o haver teledirigit .''
el cop de Guinea Equatorial, en un
afany de protagonisme que resultaria
ridícul si no provoqués penoses conse-'
qüències. A Iberoamèrica, per des-'
comptat, no han d'emprarse dues me- ;:
sures, una destinada a les dictadures -
dels petits països, i una altra diferent
per als règims de força, tant o més
odiosos que les primeres, que preva-
len en alguns grans països. En altres
paraules, que no s'ha de jugar a apre-;,
nent de bruixot quan hi ha entremig
els interessos del país. ' •'

El fet que l'ambaixador Cajal, per
raons comprensibles, hagi hagut de .
refugiar-se en el domicili del seu col.-
lega nordamericà a Guatemala és una .
demostració palpable dels estrets lí-
mits en què es mou la diplomàcia es-
panyola, fins i tot als països iberoame-
ricans. El president Carter podria.'
-aconseguir alguna cosa més si en
comptes de dedicar-se a la denúncia
trepidant de les violacions dels drets
humans, prengués les mesures neces-
sàries per ofegar algunes dictadures
o, si més no, per a obligar-les a
portar-se civilitzadament. En un món
sense llei, peçò amb la bomba, els ca-
vallers andants, encara que siguin di-
ptomàtics, com el nostre compatriota
Cajal - e l cognom té ressonàncies de
soledat i d'indiferència oficial», estan -
condemnats a quedar malparats con-
tra els molins de vent. Quan no es té
ni una canonera, cal evitar els Cavites
diplomàtics. Si es compara la situació
d'Espanya a Guatemala amb la de
França en el conflicte entre Tunísia i
Líbia es comprendrà perfectament la ;
diferent sort que han corregut els di- •:
plomàtics francesos a Trípoli. • . "••;
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MATESA DOS

Contraban a gran
escala
FERRAN SALES

Des de l'entrada en vigor de la Constitució l'índex de contraban
s'ha disparat al nostre pals. La prohibició constitucional que els
tribunals administratius imposin penes de privació de llibertat,
fins i tot en el cas d'impagament de multes, ha provocat un
important buit legal i la impunitat dels delinqüents

Es diu Jorge de Molina, va néixer a
Barcelona fa més de cinquanta anys,
poc més. És un home elegant, que ves-
teix amb pulcritud i correcció, sense
cap mena d'estridència. No li sentireu
mai una paraula més alta que l'altra.
Solament hi notareu un cert to d'in-
dignació al parlar de la situació eco-
nòmica del país —«Això està pitjor
que mai»-. A aquest home, al qual
cada nit podeu trobar a la taula de
bacarà del casino d'Amélie les Bains a
punt de fer la seva partida, li ha estat
imposada una multa de deu mil mi-
lions de pessetes pel Tribunal de Con-
traban.

A mesura que el joc avançà i es re-
parteixen de nou les cartes és molt
possible que Jorge de Molina —ex-vi-
cepresident de la Cambra de Comerç
de Barcelona i responsable del comerç
exterior— recordi aquell incident de
l'hivern del seixanta quan va desco-
brir i denunciar el frau de les ruletes
d'un important casino de la burgesia
barcelonina. És molt possible que Jor-
ge de Molina recordi aquest incident i
molts altres que l'han portat fins al
daurat exili d'Amélie les Bains.

El que no sabrà mai Jorge de Moli-
na és que tot es va descobrir casual-
ment, quan funcionaris del Ministeri
d'Hisenda de Madrid es varen dirigir
a l'adreça d'aquella empresa que mai
no havia pagat impostos i al seu lloc
es varen trobar un solar buit. Mai no
sabrà Jorge de Molina -fill únic d'un
conegut importador i exportador cata-
l à - els esforços que va fer la Guàrdia
Civil per a recórrer un per un els
punts de la xarxa i per a descobrir el
frau de les desgravacions fiscals i de
les falses exportacions.
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Xarrupa una copa de xampany,
amb pols segur la deixa damunt la
taula, al costat mateix del puny d'un
bastó que l'ajuda a dissimular la coi-
xària quan camina. Ni un sol gest que
pugui denunciar les seves cartes. És
gairebé un jugador professional. Per
això quan tot es va descobrir i els ne-
gocis se'n varen anar en orris va tenir
la protecció de l'amo del casino
d'Amélie les Bains, on sovint anava a
fer el joc.

No, no s'immutarà per res. No el
preocuparà la multa imposada fa poc
per Tribunal de Contraban, de la ma-
teixa manera que no el va preocupar
la multa imposada sis mesos enrera.
Ell està decidit a no tornar i sap, ho
saben els seus advocats, que la juris-
dicció ordinària no ha fet cap pas, no
s'han donat les ordres de «recerca i
captura», ni s'ha fet cap altra diligèn-
cia. Ell sap que en el pitjor dels casos,
i si tot va malament se'n podrà anar a
Sudamèrica, a qualsevol país on no li
puguin donar l'extradicció, i on la his-
tòria del «matesa dos» es converteixi
en una llegenda.

Un frau de nou-cents
milions de pessetes

Més d'un any d'investigacions poli-
cials ha estat necesari per posar al
descobert aquest frau que va donar
uns guanys de vora de nou-cents mi-
lions de pessetes. Escrupolosament,
amb tota cura, havia muntat Jorge de
Molina junt amb Joaquín Valls Quin-
tana una xarxa de falses empreses
amb homes de palla al seu front —des
de cambrers, a ensinistradors de gos-

Jorge de Molina.

sos, vídues o jubilats— que portaven à"
terme falses exportacions dels pro-
ductes més desiguals. Les exporta-,
cions es tramitaven al port i a la ter-
minal TIR de Barcelona. La mercade-
ria mai no sortia de la ciutat, però ell,
recolzant-se en els seus càrrecs
aconseguia els ajuts estatals a les ex-
portacions. Aquest va ésser el seu
frau. Un frau que durà més d'un any i
que li donà importants beneficis que
anaven a petar a les taules del joc o.
a aquelles dones rosses que l'acom-,
panyaven arreu.

Després quan tot es va descobrir.
Jorge de Molina inicià la fugida, dei-
xant à Barcelona un negoci familiar
totalment desmuntat, una casa a Pe-,
dralbes, i aquelles cròniques de socie-
tat dels anys cinquanta on s'explicava
que el senyor Jorge de Molina havia
acompanyat el general Franco durant
la inauguració de la exposició flotant
«Ciudad de Toledo». Una exposició-
vaixell que el va fer guanyador dels
més importants guardons franquistes.

Una situació d'impunitat.

La impunitat en què viu Jorge de
Molina és molt similar a la situació en



què es troben la majoria dels delin-
qüents detinguts per afers de contra-
ban.

-Des de l'entrada en vigor de la'v

Constitució, on es va establir que els
tribunals administratius no poden en-
viar ningú a la garjola, el contraban
s'han incrementat. I bona prova que
ningú no fa cas a les mesures discipli-
nàries, és el fet que el darrer any a la
nostra província es varen pagar sola-
ment dos-cents milions de pessetes en
concepte de multes, quan en realitat
se n'havien posar sis-cents milions.

La queixa d'aquest funcionari del
Tribunal de Contraban és molt sem-

capturats per la Guàrdia Civil fa pocs
mesos per contraban il·legal de tabac.

Les multes imposades als responsa-
bles de les tripulacions i als armadors
—uns armadors que mai no aparei-
xen— no seran pagades i per tot botí
el Tribunal de Contraban tindrà en el
seu poder uns vaixells, vells i rònecs,
que properament seran subhastats i
es convertiran en ferralla.

—Al Clarios el vàrem descobrir al
port de Vilanova i la Geltrú. Era una
nit del mes de desembre. Estàvem pa-
trullant pel moll, quan vàrem veure
aquells camions amb els llums apa-
gats. Els vàrem aturar i ens explica-

celona. Ningú no ha pogut provar res. ;..•.-"
Ara quan el Clarios ja és sentenciat ;
a mort i el seu capità es disposa a tor- ; .
nar a Grècia, s'ha sabut que el vaixell •:"''
«va entrar al bell mig de la nit al port v
de Vilanova i la Geltrú, seguint les -V.
instruccions que algú des de la matei- • •''•
xa població li va fer per ràdio. També y.
s'ha sabut que un grup de mariners ;

estava reunit en un indret, esperant ~
descarregar a pols les quasi tres mil *
caixes de tabac, que valien més de ';•'
quaranta-dos milions de pessetes. ••. '.'."/'

S'imvestiguen les joieries

A tall de balanç, caldria acabar :
dient que totes les joieries de Barceló- • ,
na seran investigades pel grup de vi-" 1 >
gilància fiscal, seguint d'aquesta ma- •
nera les ordres donades per la Direc-:'-' "**
ció General de Seguretat de -Madrid, \ ;
que diu que el trenta per cent de l'or {•
que es fa servir al nostre país ve de / :M
contraban. ' ; > \

Tot pot ésser. Ara per ara el gremi V
de joiers ha fet pública una nota en
què diu que no tenen res a veure amb /
el contraban d'or. Ningú, però, no ha dit
del contraban d'or que va ésser des-
cobert a Barcelona farà un parell t( ~
d'anys i que va portar també a l'exili
un conegut joier barceloní. -. ̂

El vaixell Eros va ser detingut amb contraban.

blant a la queixa que us pot fer
qualsevol dels membres.del grup de
vigilància fiscal de la Guàrdia Civil.

—A nosaltres aquesta situació d'im-
punitat, i l'impagament de les multes,
ens està provocant seriosos proble-
mes. La xarxa de confidents que ens
passava la informació s'està desfent,
perquè no hi han fons per a pagar-los.
Abans se'ls pagava amb part de la
multa recollida. Ara ningú no paga i
nosaltres tampoc no podem pagar. I
la nostra tasca es fa molt difícil.

Tres vaixells per ferralla
Si la impunitat de Jorge de Molina

és escandalosa no ho és menys la
de cadascun dels tripulants dels vai-
xells Eros, Cedar Gíory i Clarios,

ren que cercaven el moll de Barcelo-
na. Això és el moll de Vilanova i la
Geltrú. Els camions van seguir el seu
viatge, però a nosaltres la mosca se'ns
va posar darrera l'orella. Després va
venir aquell soroll d'una maquinària
posant-se en marxa i finalment amb
els llums també apagats vàrem desco-
brir el Clarios que intentava deixar
e l p o r t . : . ' - • . " . ,

Una tripulació de vuit grecs - u n
capità sense titulació—, vaixell sense
permís de navegació, sis contenidors
de tabac ros comprat per divuit pesse-
tes a Tunísia va ésser tot el botí. Da-
rrera d'aquest fet i d'aquest incident
els membres del grup de repressió del
frau fiscal diuen que es troba qualse-
vol dels vuit amos de la xarxa de con-
traban que distribueix tabac per Bar-

ESPORTS

JOGUINES
RSPORTS

ROSELLÓ, 370
T. 257 63 93

BARCELONA-13
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A CATALUNYA

El
termalisme
se'n va
a l'aigua
XAVIER FEBRES^'XAVIER

El termalisme català viu en una
letargia precària. La meitat
dels establiments balnearis han
tancat portes durant els últims
anys. Només queden en
funcionament actualment 14
establiments, la majoria dels
quals només treballen a l'estiu.

Per contra, les sis estacions termals
de Catalunya Nord (Banys d'Arles-
Amélie-les-Bains en francès, Banys de
Vernet-Vernet-les-BainsF El Voló-Le
Boulou, Prats 'de Molló, Banys de
Toès-Thuès-les-Bains i Banys de
Molig-Molig-Les Bains) apleguen una
clientela cada vegada més nombrosa,
amb una expansió del 20 % l'any
1978.

La decadència sud-catalana només
té una raó: les cures termals no estan
cobertes a Espanya per la Seguretat
Social, contràriament a la immensa
majoria de països europeus. Aquesta
carència representa una enorme difi-
cultat per al desenvolupament o el
simple manteniment dels establiments
que han sobreviscut fins ara.

Pel cantó dels metges, tampoc no
sembla haver-hi gran entusiasme en-
vers el termalisme: només un 3 % dels
curistes arriben a les termes per pres-
cripció mèdica, mentra que la resta hi
han entrat en contacte per amics o
parents. Malgrat els òptims resultats
comprovats del termalisme en el trac-
tament de reumatismes crònics entre
d'altres afeccions respiratòries, diges-
tives o circulatòries, la tendència con-
tinua essent cap a la farmacopea con-
vencional.

No obstant, Catalunya havia cone-
gut períodes florents en el terreny ter-
mal. La Generalitat del període repu-
blicà, convençuda dels beneficis so-

Façana del Balneari tBroquetas» de Caldes de Montbui.

wm?
#5\ .'^.üf'L·éàm

• ̂ , $ " ,

Les cures termals no estan cobertes per la Seguretat Social, malgrat els òptims resultats
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Caldes de Boi :

«Ribes de Freser

Banyoles»

Santa Coloma
Sant Hilari Sacalm de Farners

Tona Caldes
, _ . de Malavella
LaGarrigae

Caldes de Montbui0

Rocallaura- Vallfogona de Riucorb

L'Espluga de Francolí

£Z termalisme a Catalunya viu un
període de decadència, malgrat que hi
ha instal·lacions termals arreu del te-
rritori. Segons el mapa, Girona és la

que compta amb Inés establiments. ,,

cials del termalisme preventiu o cura- -
tiu, havia establert una pla de rellan-
çament dels establiments balnearis
amb resultats tan concrets com efí-
mers. Les característiques pròpies de
l'Estat franquista en el camp de les
lleis socials havia de lliurar novament
aquests establiments a la pròpia sort,,
considerats en endavant com simples .
hotels/ , .j1 ,t ^ ̂  , _s. v* ?l- r

 :

La reputació internacional:
• u i ».. tenir-ne o no K ,>,,/

Molts afeccionats al termalisme co-
neixen avui la reputació dels balnea-
ris de Baden-Baden (Alemanya Fede-
ral), Monte Catini (Itàlia),( Aix-lef-
Thermes (Savoia) o Banys d'Arles-
Amélie-Les-Bains (Catalunya Nord).
Però qui coneix els antics balnearis
florents de Caldes de Boi (Vall d'A-
ran), Caldes de Malavella (La Selva) o
Caldes de Montbui (Vallès Occiden-
tal)?- -v» •> • ,*';* ••••-• . • , • . - : • • : , .

França va registrar l'any 1978 més,
de mig milió de curistes termals!



Caldes de Montbui només obre l'estiu. La seva aigua brolla a 70 graus, la més alta
temperatura d'Europa.

(150.000 als Pirineus), dels quals el
85 % estaven coberts per la Seguretat
Social en 96 establiments reconeguts.
En el conjunt d'Espanya, aquest nivell
anual va ser de 70.000 curistes...
França disposa de 200.000 llits en es-
tabliments balnearis. A Espanya:
15.000 llits.

En aquestes condicions, no cal dir
que són rars els estrangers que sojor-

nen als establiments termals espan-
yols. Una excepció podria ser el bal-
neari «Prats» de Caldes de Malavella,
freqüentat per una petita part de
francesos i sobretot per alemanys «en-
rolats» al seu país per un servei de
promoció particularment eficaç per
part d'aquest establiment. En retor-
nar del sojorn, els alemanys veueri
reintegrades les seves despeses per là

Seguretat Social. El segon establiment;,
d'aquesta mateixa localitat, «Vichy";
Català», només obre l'estiu. ;K

Amb sis balnearis en funcionament» |
les comarques gironines són de bon'
tros les més «termals» del Principat.' f

El fet que l'establiment termal més,
important del Principat per la seva -%
capacitat i instal·lacions a Caldes de v
Boi (380 llits i categoria de quatre es-i
trelles) només obri en període d'estiu i
reflecteix fidelment la situació precà-|
ria del termalisme català. >

A l'àrea barcelonina, els quatre es-1
tabllments de Caldes de Montbui (a 28 ;
km. de Barcelona) són els més relati-i
vament freqüentats. L'aigua termal ï
de Caldes de Montbui brolla a 70
graus, la temperatura termal més alta §
d'Europa. ' ^

En el marc de l'interès progressiu?
envers l'ecologia i els tractaments na-'í
turals, el termalisme hauria de recu-
perar terreny. Els establiments més'
dinàmics intenten de no acontentar-se
amb un termalisme d'altres èpoques i
buscar un nou impuls paral·lel al que
coneixen, tècniques alternatives com
la fltoteràpia (tractament per plantes),
l'acupuntura, etc.

Però sense la intervenció de la Se-
guretat Social, practicada arreu d'Eu-
ropa, el termalisme català continuarà
vivint dies precaris. •

Porta dels bergants RAMON BARNILS

El carnaval del misàntrop
Han llegit la definició de «misantropia» que dóna

l'Enciclopèdia Catalana? Fantàstica. Diu així: «Aversió
als homes i en general a la societat. Considerada com
una manifestació de poca sociabilitat humana, pot res-
pondre a un desmesurat exalçaínent de la pròpia perso-
nalitat, o bé a un sentiment pessimista i a una frustra-
ció quant a les possibilitats de col·laboració amb els al-
tres. Modernament és inclosa dins els estats patològics
de l'individu, acompanyada sovint de malenconia i hi-
pocondria.» •;..-.

S'acosta el Carnaval, i fa uns dies que va morir Llo-
renç Villalonga, escriptor, feixista segons que diuen les
senyoretes Núria Nardi i Iolanda Pelegrí a l'article co-
rresponent del Diccionari de la Literatura Catalana, au-
tor de la novel·la «El misàntrop».

Al Carnaval, quan el Carnaval era el Carnaval, hi
apareixien uns personatges solitaris, estrafolaris, al
marge d'horaris i festes programades, lluny d'itineraris
marcats per la Comissió Organitzadora, fora dels cir-
cuits protegits per là Guàrdia urbana, tan amatent i tan

de moment sense pistola; descoordinats, desorganitzats,
descordats, insolidaris. Hi havia l'home de la figuereta,
que portava una canya amb una figa lligada al capda-
munt que la canalla gran i petita provava d'arrabassar.
Quan ho aconseguien l'home de la figuereta, immuta-
ble, es treia una altra figa del butxacò i là tornava a
penjar a la canya, i tornem-hi. Hi havia l'home de les
gàbies, que portava carregades tot de gàbies d'ocell
sense ocell i amb un rètol que deia «se alquilan gabias» i
que no les llogava. Hi havia el qui per sobre de la vesti-
menta habitual portava üns cassigalls pengim penjam i
un rètol que deia «Bes».

Si als Carnavals que enguany es ressusciten, si convé
a puntades de peu, a diversos indrets del país no s'hi
veu un nombre suficient d'aquests insolidaris solitaris
misàntrops, els treballadors de la cultura, tècnics de la
cultura popular i de la planificació quinquennal de la
sana diversió hauran triomfat.

És a dir, hauran reduït el Carnaval a comèdia.

Í6



*El meu humor és blanc, la gent ja està tipa d'acudits verds i de polítics ja no se'n fan»

ELS SEUS ACUDITS VAN DE BOCA EN BOÇÀ
> •' i

1 •,; yj i

ugeni, l'humorista de moda
JOAN RAMON MAINAT

Dir que l'Eugeni és l'humorista de moda pot semblar un intent
de crear un slogan publicitari poc original» però de fet és el
reflex de l'actualitat. El cas de l'Eugeni és un dels pocs en el
show-bussines en què un artista ha assolit una popularitat
esclatant sense tenir cap mena de llançament promocional

A tot Catalunya corre de boca en
boca: «Has sentit els acudits de l'Eu-
geni?». I els seus discos i cassettes,
publicats per una petita empresa fo-
nogràflca, han aconseguit un índex de
vendes que ja voldrien les grans com-
panyies multinacionals per a molts
dels seus discos. I al pub Sausalito, on
l'Eugeni actua cada nit i que és de la
seva propietat, no hi cap ni una agulla
1 molta gent ha de marxar per manca
de lloc.

-De què li ve a l'Eugeni això de fer
^ure la gent?

-Jo, de sempre, he explicat acu-
dits a la gent: de vailet, durant la mi-

li, entre amics... Però d'una forma
més o menys professional, la cosa va
començar fa uns vuit anys. La meva
dona i jo cantàvem a diferents pubs
formant el grup Els Dos. Hi havia gent
que no estava per música i, per entre-
tenir una mica, vaig començar a ex-
plicar quatre o cinc acudits. Això va
anar creixent, fins que l'acudit va
desbancar la cançó. Ha estat tot un
procés. : r .c/

- I quan ha començat el boom Eu-
geni? • , , , ,--:•>,

-Fa relativament poc, arran de la
gravació del disc. De fet jo explico si
fa o no fa els mateixos acudits dels

: , ! & i , , v ?
darrers anys, però mira, a la gent li
ha donat ara per aquí i s'ho han anat
dient l'un a l'altre. Una de les meves
satisfaccions és que el que he aconse-
guit ha estat sense cap força publici-
tària al darrera. És un èxit forçat per
la gent. * •! ' 7:' '*• -4.' \ , -í .-.-,

» • - • ' • , - " r / v " ! ' ' £ í ^ ^ * \ (

[ \ Explicador d'acudits í
[ | - P e r ò , realment, et consideres un
«humorista? , ; . , . . . . * , ,
: -No, no em considero un humoris-
ta. Jo sóc un explicador d'acudits, que
és un treball en el qual m'hi sento
molt còmode. Jo sóc un tio seriós, de

{facècies no en tinc res, com hauràs
pogut comprovar. Jo ja no sé si riuen
, del que dic o es riuen de mi, de la me-
va cara de beneit. " ; \ .

. -No sé si ets seriós però/com a
mínim, sembla que els teus acudits no
t'agradin. Mai no rius... , ^+ .....

*, ' fi
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HORARI

De les 9 del matí a les 10 de la
nit

GRUPS MOLT REDUÏTS

PROFESSORS NADIUS I PRO-
FESSIONALS

PREPARACIÓ EXÀMENS OFI-
CIALS

RESERVI ARA LA SEVA PLAÇA
PER ALS CURSOS.

INFORMÀTICA

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

ROSELLÓ, 253, METRO DIA-
GONAL. ENTRE PG. DE GRA-
CIA I RAMBLA CATALUNYA.
TELÉF. 218 78 46.

-HI ha gent que diu que això és un
muntatge. Fot donar aquesta impres-
sió, però la veritat és que sóc així.
Sempre he explicat els acudits de la
mateixa manera, tant entre amics
com a l'escenari.

—I si una fórmula tan senzilla com
és explicar acudits és tan rendible,
com és que ningú no ho havia provat
abans?

-Perquèningúnohicreia.Elsprofe·-
sionals del disc també s'equivoquen, i
fins ara no s'han adonat que pot re-
sultar aquest tipus d'humor.

—Això que expliquis els acudits mig
en català i mig en castellà tampoc no
és un muntatge?

—No, és natural en mi. La meva à-
via materna és de Banyoles i quan vol
parlar castellà ho fa amb aquest ai-
guabarreig que jo també utilitzo. És
un reflex de la meva personalitat, una
herència de la meva infantesa.

Quatre mil acudits
i molta memòria j

—Entre nosaltres, d'on treus tants!
acudits? .• )

—Algun que altre és meu, però la
font ós el carrer. Són els que explica
la gent. Hi ha un grup d'amics que
sempre ens passem acudits. Sobretot
als darrers mesos, molta gent que em
troba me n'explica de nous, perquè els
incorpori al meu repertori. Ara en dec
tenir recopilats uns quatre mil.

—Quatre mil? Deus tenir molta me-
mòria per recordar-te'n de tots... •

-Si. També tinc un bloc on els ano-
to, però és cert que faig bon ús de la
meva memòria. Fa divuit anys, quan
feia la mili, vaig estar al cos de guàr-
dia explicant acudits dues hores se-:
guides, sense parar. Ara podria estar
ben bé cinc hores explicant un acudit
darrera l'altre. i

ACUDITS BILINGÜES DE L'EUGENI

La gràcia dels acudits de l'Eugeni
radica en la forma d'explicar-los.
Tot i que aquest important toc per-
sonal no pot donar-se en lletra im-
presa, com a mostra del tipus d'hu-
mor que el nostre entrevistat practi-
ca, ens hem arriscat a transcriure
alguns acudits del seu repertori, de
forma textual, tal com els diu:

Dice, «oiga, £ us te d domina el
inglés?». «Home - d i u - si es bajito y
se deja...»

Dice que es un tio que se le muère
un amigo y va a darle el pésame a la
viuda, el tio entra i diu: «Lo siento».
Diu.«No, déjelo tendido, tal como es-
tà». .•-.••.

Dice que era San Fedro que esta-
ba en el cielo y en un momento dado
llaman a la puerta. Pum, pum. Diu:
«i Qui en es?». Diu: «San Miguel». «Dé-
jeme dos cajas».

Dice que es un tio que va pasean-
do por la Barceloneta, se le acerca
un payo i li diu: Oiga, le vendo un
relqj. Diu: «£Qué marca?». «iQué c...
va a marcar, las horas, marca».

El saben aquel que dice que es un
cantante que le dice a un amigo su-
yo: «Oye, ya grabé el disco». «Si
- d i u - ya lo compré». «AhI iFuiste
tú?». \

Se encuentran dos.amigos i un li
diu a l'altre: «El otro dia iba yo y
Antonio...». «Perdona —diu— que-
rràs decir Antonio y yo». «Vale nom-
bre, yo no iba, iverdad nano?, yo no
iba...».

El saben aquel que es un tio que
va a ver al doctor y le dice: «Doctor,
usted cree que perderé el ojo?».
«Hombre - d i u - yo se lo he emboli-
cado bien,

El saben aquel que dice que eran
dos vecinos que se encontraban a las
ocho de la manana en el rellano de
su casa, iban para trabajar, y uno li
diu al otro: «Que manana mós fres-
ca, i eh?». Diu «C..., como que es de
hoy...».

Dice que es un tio que iba con un
pato debajo el brazo, le encuentra
un amigo i li diu: «Dónde vas con es-
te cerdo?». Diu: «4N0 ves que es un
pato?». Diu: «No, no, si estoy hablan-
do con el pato, què t'enrolles tu na-
no...».

Diu: «Usted que opina de que los
curas se casen?». Diu: «Home, si se
quieren...».
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«Puc estar més de cinc hores explicant acudits sense parar»

-No t'ho has proposat de fer un
marathon, per veure si superes el rè-
cord de temps explicant acudits?

-No, no ha vingut al cas. Però de
fet, en aquestes condicions, m'empi-
paria fer-ho. L'acudit surt en un mo-
ment donat, de forma espontània, no
per força.

-Els acudits que expliques en pú-
blic, són seleccionats abans segons
l'estil?

-D'entrada jo faig un humor que
jo en dic blanc. Descarto la gràcia
verda i la política. El fet que no n'ex-
pliqui de verds no vol dir que no m'a-
gradin, però em poso al lloc del públic
i penso que, segons què, a l'escenari
pot molestar. Quant a l'acudit polític,
en aquests moments no m'arriba.
Abans sí que n'explicava algun d'en
Franco, però ara no val la pena.

Cal una agilitat mental
-Què passa? Que la gent es vol

evadir?
-Si, la gent està farta d'acudits

verds i polítics i es vol evadir. Però no
perquè no vulgui pensar. Els meus
acudits, sense ser d'un humor intel.-
lectual, són d'una certa agilitat men-
tal, i això a la gent li va en quantitat/

-No tens por de fer-te repetitiu de
explicar els mateixos acudits?

-Pel que veig, no. La gent s'identi-
fica fins i tot amb els acudits que ja co-

neix. Potser per la simplicitat amb
què els dic; No en só d'altra manera.

- l a tu, particularment, quin és l'-
humor que més t'agrada?

—L'humor absurd.
- A tu, qui et fa riure?
—Jo he rigut molt amb el Capri,

amb el 611a de fa vint anys, bastant
amb Tip y Coll. •

—Quin és el darrer acudit que t'-
han explicat?

-El d'aquella dona que es lleva i li
diu al seu marit: «Tu, bandarra,
aquesta nit quan dormies no has pa-
rat d'insultar-me». I el marit contesta:
«Qui t'ha dit que dormia?».

—I el primer que vas explicar?
-No en tinc ni idea.

El sentit de l'humor
dels catalans

-La gent catalana té sentit de l'hu-
mor?

—Penso que, malgrat el que diuen,
si que tenim sentit de l'humor. De fet,
penso que a tot el món hi ha sentit de
l'humor. Perquè s'ha de tenir en
compte que tenir sentit de l'humor no
vol dir riure constantment. És tenir
accentuada la capacitat de riure en
un moment donat. I jo crec que els ca-
talans, malgrat la fama de seriosos
que portem a sobre, sí que tenim
aquesta capacitat.

—Amb això de l'èxit no hàs tingut
propostes de fer coses en teatre, a la
tele, a la ràdio... • - 1 ^ ;

—Anem per parts. En teatre m'a- -
gradaria molt fer alguna cosa. El que
passa és que seria difícil que algú po-
gués escriure per a mi. Jo no necessi-
to llibret, el meu llenguatge és molt de :;

carrer. Quant a la tele, he fet algunes ïi
intervencions al programa «Cosa», #
però en ferm no hi ha cap altre tipus J
de proposta. M'agradaria fer tele, pe-
rò això si, amb públic. L'humor davant
la càmara, sense la receptivitat de Ja
gent, és molt bèstia. A la ràdio també
hi ha alguna cosa prevista, però m'a- ,
gradaria fer-hi quelcom que no fos ex-
plicar acudits. I, finalment, també m'-
han dit de fer una pel·lícula. M'ho es-
tic pensant. I fins i tot m'agradaria
escriure a alguna revista, explicant
històries, situacions absurdes... En fi, /
no és que vulgui aprofitar-me del mo- {
ment, sinó per pura satisfacció pròpia -
de poder fer aquesta feina. • , • •

La conversa amb l'Eugeni l'hem
tinguda a les tantes de la matinada,
en acabar la seva actuació de Sausali- •:
to. Se'l veu cansat, amb ganes d'anar
a dormir, però encara hi ha algú que
l'aturarà i li dirà: «Eugeni, que el saps
aquell de...». I ell l'escoltarà i, si li fa •
gràcia, l'explicarà l'endemà a l'esce-
nari. Amb l'Eugeni, l'acudit torna a
ocupar un lloc important, l'acudit tor-
na a.ser seriós. • • •• '?>«'•: >, :•% • ;;'\



L'ECONOMIA AL PARLAMENT DE CATALUNYA (i 2)

La política de les tres esperances
JOAQUIM MONELLS

La darrera setmana, hom
comentava en aquestes
mateixes planes que qualsevol
política econòmica endegada al
primer govern estatutari de
Catalunya haurà d'enfrontar
cinc restriccions inicials.
Simultàniament, però, la nova
capacitat que, en matèria de
política econòmica, les
competències de l'Estat
atorguen a la Generalitat
desvetlla tres esperances.

Esperança que el govern català se-
leccioni inequívocament com a objec-
tius prioritaris el de l'atur i el dels
equipaments col·lectius. Esperança
que la nova política econòmica recolzi
sobre unes bases generoses de planiíi-
cació-coordinació i de flexibilitat d'a-
daptació a les noves condicions. I es-
perança que la Generalitat no renun-
cií a enfrontar l'actual problemàtica
econòmica amb instruments bàsica-
ment d'«economia real».

Les prioritats

Des d'una perspectiva no única-
ment social sinó també econòmica,
una de les esperances rau doncs en
una correcta identificació de priori-
tats. De la mateixa manera que en els
despatxos oficials penja un retrat del
governant de torn, en el puzzle mental
de preocupacions dels primers policy-
makers del govern de Catalunya cal
que la política d'ocupació en consti-
tueixi la peça central.

Tanmateix, respecte al problema de
l'atur no cal fer-se massa il·lusions.
L'atur és ara una d'aquelles plagues
que —almenys a curt termini— no te- g
nen solució satisfactòria. Això cal dir- S
ho, cal argumentar-ho i cal fer-ho en- |
tendre. No tan sols per raons morals |5
òbvies sinó també per raons més polí- |
tiques de credibilitat pública, aquesta
tasca de pedagogia negra només pot

ésser iniciada des d'una perspectiva
de profunda preocupació pel tema de
l'atur i d'actuació decidida per a fer-li
front. En el ben entès -lògicament—
que el test de l'atur no s'aprova amb

bons propòsits sinó amb resultats efi-
cients. Perquè si el sistema polític ac-
tual no comença a construir el pont
que ens permeti de franquejar l'abis-
me de l'atur, els múltiples «salvadors»

El Parlament de Catalunya és l'esperança de l'economia catalana.
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que pul·lulen per aquest país oferiran
ponts màgics, l'enginyeria dels quals
es basa inevitablement en el principi
prou conegut de tots-en-fila-índia-i-
amb-el-carnet-a-la-boca. Carnet-blue-
style.

La segona prioritat —fins a cert
punt complementària de la primera—
ha de residir en el ferm propòsit de
suavitzar i a llarg termini neutralitzar
els greus dèficits d'infraestructures,
serveis públics i equipaments col·lec-
tius que pateix Catalunya. £1 model
de creixement convencional s'ha ba-
sat fins ara —i es basa encara— en el
consum d'aquells productes que, en la
terminologia gens despectiva i prou
lúcida de Jacques Attali, podríem
anomenar «objectes virils» (automòbil)
i «objectes femenins» (electrodomès-
tics). Enfront d'un model que prima
creixements exponencials de con-
sums privats cada cop més superflus,
una política econòmica nova ha de
potenciar el creixement gradual dels
«béns socials». Ha d'endinsar les seves
arrels en .el món de possibilitats
inexplorades encara de les
infraestructures-equipaments-serveis
col·lectius que, parlant en plata, vol
dir transports públics, sanitat, educa-
ció, investigació, creació, cultura, art,
esport i lleure en general.

El rodatge •

La segona esperança és que el ro-
datge de la política econòmica catala-
na s'engegui a partir d'un esquema de
planificació-coordinació de les actua-
cions econòmiques. Esquema que im-
plica una política econòmica que afa-
voreixi un tipus d'economia menys in-
tervinguda però més planificada: pro-
pòsit que pot resultar aparentment
contradictori però que en el fons es-
devé del tot coherent. Normalment,
l'intervencionisme estatal es justifica.
& posteriori com a recurs salvador
-ad hoc i com a mesura d'urgència—
de situacions insostenibles que l'anar-.
quia d'una economia de mercat incon-
trolada ha deixat podrides. En aquest
sentit, la planificació-coordinació, to-
talment compatible, amb el joc del
Cercat d'altra banda, esdevé l'extrem
oposat de l'intervencionisme estatal,
perquè suposa la previsió ex-aute i
l'ordenació de l'economia, per tal d'e-
vitar precisament situacions la inco-
herència de les quals es faci insosteni-
ble i, per tant, objecte d'intervenció.

Simultàniament, i ja des del primer

moment, la. Generalitat ha de
proposar-se d'arraconar les conven-
cionalitats de la política econòmica
burocràtíco-defensiva i esforçar-se
per substituir-la per una nova política
adaptativa i flexible. Enfront de la
crisi econòmica actual, les polítiques
econòmiques practicades han. estat
allò que podia ésser qualificat com
«polítiques de trinxera»: obsessionades
en perpetuar unes condicions econò-
miques que han esdevingut ja història
pura irrecuperable i uns hàbits pro-
cedimentals centrats en la fígura-rei-
na de les instàncies per triplicat i amb
pòlissa de cinc duros.

Més enllà de somnis conservadors
d'anacronies, la Generalitat ha de dis-
senyar una política econòmica des-
centralitzada però planificada, imagi-
nativa però rigorosa, flexible però co-
herent, i eficient però minimitzadora
de costos socials. I alhora prudent en-
front de processos d'experimentació
econòmica que poden esdevenir in-
controlats i de precipitacions capgira-
dores que sovint encobreixen il·lu-
sions acadèmiques d'escassa viabilitat
real. Tan insensat fou que el gaullis-
me històric no se n'adonés que en l'à-
nima jove de França germinava el

maig del 68, com poc assenyat fóra •
ara continuar oferint flors als rebels ,>..
que fracassaren aquella primavefa.' .

Política ' " *
d'teconomíareab •"'•:[

, I esperança finalment que,' en
comptes d'una política macromonetà-v
ria — que d'altra banda no tenim com- ';
potències per a realitzar— la Generali-
tat practiqui una política d'«economia
real», és a dir de reconversió indus- \
trial, energètica, territorial i demogrà- , •
fica. Que és l'única que pot enfrontar ) ; .
els greus desequilibris de tot ordre ,'
que pateix actualment Catalunya i l'ú-
nica també que pot iniciar un procés -..
de neutralització de la crisi econòmi- •
c a . . « M . I . • i ' • , : « - • •»• • . ; ; ;

Una de les normes heretades d'en .
Mao, que fins fa poc encara Xina re-
petia incansablement com un immens ' ,
amplificador, és que cal pensar i ac-
tuar en la «línia correcta». I la línia ;
correcta per a les actuacions econò- ':
miques de la Generalitat passa per .V,
uns • principis ;. d 'object ius- ;
procediments-instruments tan simples •
però tan exiliats com els esmentats. • ' ;

*!.':

SERVEIS FINANCERS

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

Un equip de professionals és a la vostra disposició per
informar-vos, en cada moment de les millors i més conve-
nients Inversions que amb rendabilitat Hquidesa i seguretat
ofereix el mercat de capitals a l'inversor, tant individual com
institucional. !''"•• -•- < ; >

; . ' . . . . • - • • ; i , . • • • , • - . - , ; . : . : ; . . . - u ; ,

Partim de la vostra situació personal per seleccionar entra:

Certificats de dipòsit - Obligacions
• Bons d,e caixa —• Accions — Etc. ? v>

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

SERVEIS CENTRALS: Còrsega. 301, ent 1 .• Barcelona (8)
Tèlex 50537 FNCG - E. - . Tüh. 2180400 - 21806 65
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LLUÍS FUERTES EXPLICA LES RAONS DOJGT

Primarà un dels dos
models sindicals
FRANCESC BAIGES

Lluís Fuertes, secretari general de la Unió General de
Treballadors de Catalunya, és un home accessible. «És que tal
com s'estan esdevenint les coses és imprescindible una
informació verídica que molt sovint s'ha escatimat», ens diria
immediatament

—La situació sindical actual, però,
no ve d'ahir sinó que fa molt de temps
que s'està covant.

—Efectivament. I, a més a més, està
estrictament relacionada amb les cir-
cumstàncies polítiques de cada mo-
ment. Després del primer moment en
què la UCD i el FCE van fer la política
de la tenalla contra els socialistes per-
què Suàrez tenia por de la possible al-
ternativa de govern que representava
el PSOE, la situació va canviar. Ales-
hores, fetes les eleccions del primer
de març, i amb un horitzó de quatre
anys per davant, la dreta ja no va te-
nir necessitat dels comunistes i
aquests van haver de canviar de tàcti-
ca. És en aquest marc que es situa la
seva negativa a discutir un acord con-
junt amb la patronal i UGT i, poste-
riorment, quan es desferma la gran
batalla contra l'Estatut del Treballa-
dor i l'Acord Marc, es tanquen en
banda a qualsevol temptativa de ne-
gociació. L'única sortida que han tro-
bat, doncs, és intentar llimar la força
dels socialistes i ho fan autoatorgant-
se l'etiqueta d'únics veritables defen-
sors de la classe treballadora. Això
ens duu a la situació actual en què la
Unió General de Treballadors, amb el
suport dels parlamentaris socialistes
al Congrés, va arrencant guanys per a
la classe treballadora en base a un es-
forç persistent i en funció d'una co-
rrelació de forces determinades men-
tre els comunistes es dediquen a
bombardejar-ho tot sense cercar cap
solució concreta.

-Tanmateix és lògic que els comu-
nistes vulguin que se'ls tingui en
compte. -

—Clar que és lògic. El que no ho és
tant és pretendre demostrar que l'ú-
nic partit que controla els obrers ós el
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PCE, ni tampoc instrumentalitzar l'Es-
tatut dels Treballadors i l'Acord
Marc, amb una dinàmica del tot o res.
Com tampoc no té massa lògica que
vulguin imposar l'Estatut del PCE
amb vint diputats escassos mentre
parlen del pla de solidaritat nacional i
del govern a quatre bandes.

—I és lògica l'acceptació per part
d'UCÍ) de les esmenes que es presen-
taven?

—Més que lògica, era obligada.
UCD no podia aprovar l'Estatut del
Treballador amb el vot contrari dels
milions d'electors del FSOE, el primer
partit de la classe treballadora. Ni
tampoc no podia oblidar els acords
entre la CEOE i la UGT previs a la dis-
cussió i aprovació de l'Estatut.

CC.OO. també aplica
Vaoord-marc

-Amb 1!Acord Marc vigent i l'Esta-
tut del Treballador a punt, com ha
anat la seva aplicació dins les empre-
ses? • ' - • ' • •

- E n principi, i donat que ambdós
estableixin mínims, cal intentar
superar-los en la lluita sindical diària.
Tot i amb això, i malgrat algunes afir-
macions contràries errònies, l'Acord
Marc ós difícil de superar i es va apli-
cant a tot arreu, fins i tot en empreses
on CC.OO. té majoria on, a vegades, la
seva plataforma és regresiva respecte
l'esmentat Acord.

-Tot just aprovat l'Acord-Marc,
uns empresaris bascs van dir que no
l'acceptarien. S'hi acull la patronal o
no?

-L'Acord és un contracte entre
parts i obliga a amb dues. Si una pa-
tronal pertanyent a la CEOE es negués
a firmar-lo podríem dur-la als tribu-

CC.OO. no té model sindical. Í |

nals però la veritat és que en Unies ge-
nerals hi està entrant. La majoria de
convenis s'han firmat dins l'Acord
Marc i el futur va en la mateixa Unia.
Val a dir que en moltes empreses bi
ha hagut una insubordinació dels de-
legats, sobretot quan no eren afiliats
al Partit Comunista, que han votat
l'Acord i, fins i tot, han vingut dele-
gats de CC.OO. als nostres locals a
demanar-nos que féssim alguna cosa
per a obligar la patronal a acceptar-
lo.' ' ' ' - • • • H

- A la SEAT, però, les coses van ser
diferents, no? f*

- E l que ha passat a SEAT és que
els comunistes han volgut preflgurar
la forma de negociació de la resta
d'Espanya, la qual cosa no s'ha pro-
duït. A les empreses ROCA i CORBE-
RÓ, que altres anys havien tingut ni-
vells elevats de conflictivitat, aquesta
vegada s'han resolt sense problemes i
alguns delegats de ROCA, per exem-
ple, que voten socialista es pregunten



UCD no podia aprovar l'Estatut del Treballador amb el vot contrari dels socialistes.

què fan en un sindicat dirigit i contro-
lat pel FCE. A la SEAT es va anar a
una vaga purament econòmica quan
no s'havien esgotat les vies de nego-
ciació que podrien haver permès la
puja d'un o dos punts dels salaris.
D'altra banda, i en una empresa que
requeria una profunda reestructura-
ció tecnològica i organitzativa, Comis-
sions va creure que no podia firmar-
se el conveni sense vaga i la va impo-
sar per nassos, impedint un debat de-
mocràtic previ i la intervenció de les
centrals a cara descoberta, amb en-
frontaments terribles i fins i tot hospi-
talitzacions. Actuant d'una forma es-
talinista, el PSUC va muntar un apa-
rell enorme i va crear un Comitè de
Vaga fantasma, dut per una persona,
la qual cosa representava un retrocés
de tres anys en la lluita per la im-
plantació sindical.

A la fi, ha acabat com havia d'aca-
bar: amb desconcert, desorientació i
frustració. Castrant uns objectius fac-
tibles, CC.OO. s'ha tret el mort del da-
munt i l'hi ha passat al govern . '

Crec que les coses s'han de dir així.
No es tracta d'unitat d'acció o no, es
tracta que s'han de dir les coses pel
seu nom. Això no és fer anticomunis-
me sinó fer socialisme.

Dues concepcions sindicals

-Sembla ser, de tota manera, que
CC.OO. ha suavitzat la seva política
agressiva. -

' —No, no és veritat. Ells faran el do-
ble joc i Carrillo pot dir que cal un su-
pergovernador a Euskadi però aquí,
continuaran paralitzant qualsevol
projecte a qualsevol preu. A nivell d'i-
matge pública llançaran cables als so-
cialistes però dins les empreses llan-
cen els seus quadres contra la UGT,
ens diuen de tot i intenten rebentar
els nostres actes. La lluita, que jo di-
ria que s'estableix entre UGT i els di-
rigents de CC.OO., continuarà perquè
entenen la unitat com que qui no està
amb ells està contra ells.

-També la patronal ha dit, en bo-
ca de Ferrer Salat, que podien
carregar-se la UGT.

- A la UGT no se la va carregar
Franco, ni se la carregarà Ferrer Sa-
lat. Hem aguantat 600.000 desapare-
guts en acabar la guerra i cinc execu-
tives a la presó. És una solemne baja-
nada. Té sentit, però, ja que els nos-
tres projectes són contraris. Els sindi-
cats hem de consolidar posicions da-
vant la crisi econòmica i negociar
amb la patronal, però a l'hora d'expo-

sar els nostres projectes de societat,
com és el cas d'unes eleccions, hem
d'enfrontar-nos per força. ,

-Com acabarà la divissíó sindical a
què ens veiem sotmesos ara per ara?

—Caldrà veure quin model sindical
preval. Hi ha un model, el nostre, au-
tònom, sense hipoteques polítiques bo
i mantenint relacions fraternals amb
els socialistes, amb participació i ca-
pacitació dels treballadors i donant
impuls a la solució dels problemes nò
solament quantitatius sinó també qua-
litatius alhora que resolent els possi-
bles conflictes de solidaritat geogràü-
ca o de rams. Aquest model no té res
a veure amb el de CC.OO. CC.OO. no
té model sindical i s'ha demostrat en
els seus errors de participació a la
CNS, de voler fer un Congrés Consti-
tuent sindical sense cap base, d'inten-
tar eliminar les seccions sindicals
d'empresa o negar-se a signar l'Acord
Marc. Creuen que el motor del canvi
és el partit i que el sindicat és quel-
com a instrumentalitzar.
v La unitat d'acció no es podrà cons-
tituir damunt dues estratègies contra-
dictòries. Una de les dues haurà de
primar i caldrà estructurar la classe
treballadora al seu voltant. . •,.;.

Els treballadors decidiran, j ''.
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Els socialistes,
l'Acord Marc
i l'Estatut del
Treballador
Mentre l'Estatut dels
Treballadors feia les seves
darreres passes pel Parlament i
l'Acord Marc signat entre la
UGT i la CEOE i amb el
posterior suport de la USO es
posava en marxa, la tensió
entre els sindicats CC.OO. i
UGT es radicalitza
enormement.

Mentre uns es dedicaven a criticar
ambdós textos, els altres s'esforçaven
a explicar les raons que els havien dut
a donar-los el vist-i-plau. Els socialis-
tes, que amb els seus 116 diputats a
les Corts, van intentar introduir esme-
nes al text de l'Estatut dels Treballa-
dors han repetit profusament que no
es pot fer cap valoració que no tingui

en compte la real distribució de forces
polítiques espanyoles. El fet que, se-
gons afirmen, «els socialistes aconse-
guíssim modificar més de les dues ter-
ceres parts del projecte de llei i la cir-
cumstància que els comunistes es de-
diquessin des d'un principi a adoptar
una actitud acusatòria i de no col·la-
boració ha fet aparèixer aquest Esta-,
tut com el dels socialistes. La realitat
és molt distinta. L'Estatut no és dels
socialistes però tampoc dels empresa-
ris». L'eslògan emprat pels socialistes
així com per la central sindical UGT
entorn a l'Estatut del Treballador, ha
estat el d'«una base per a vançar» i el
seu objectiu ha estat clar des del pri-
mer moment. Millorar en la mesura
possible el text elaborat pel govern.
En aquest sentit, es van confegir les
vuit-cents esmenes d'UGT, reduïdes
després a la meitat. '

Discrepàncies de fons
amb els comunistes

Tant l'Estatut com l'Acord Marc re-
presentaven uns nivells mínims que
l'acció sindical hauria de superar allí
on fos possible i assolir en aquelles
empreses i rams on estiguessin per so-
ta. Especialment l'article primer de
l'Estatut és valorat críticament pels
mateixos socialistes, mentre que acep-
ten els altres dos. *

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

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

Val a dir que les discrepàncies amb
els comunistes no es limitaren sola-
ment a plantejar reivindicacions més
moderades per part dels socialistes si-
nó que els projectes d'aquells posaven
l'accent en factors divergents. Així la
preponderància que els parlamentaris
comunistes volien donar al paper de
l'Administració era discutida pels so-
cialistes més partidaris d'un sistema
d'autonomia de les parts. La distinta
concepció sindical, que portà als co-
munistes a treure importància a les
seccions sindicals d'empresa, final-
ment incorporades a l'Estatut, també
enfrontaren els dos partits de T esque-
rra. És important constatar el deterio-
rament de les relacions entre ambdós
produït per la progressiva crispació
dels debats a la Cmissió. Així els so-
cialistes acusaren contínuament de
demagogs als comunistes i de reser-
var els representants sindicals, Mar-
celino Camacho en particular, per a
les intervencions més radicals.

Pel que fa a l'Acord Marc la neces-
sitat de signar-lo va ser assenyalada
també per altres sindicats i organiza-
dons patronals si bé CC.OO continuà
mantenint-se al marge. El propi Josep
Maria Zufiaur, en un article publicat
a «El País» com a rèplica a un anterior
de Nicolàs Sartorius, s'estranyava de
l'actitud contrària a la signatura de
CC.OO.. Especialment en incloure
aquells elements com la reducció de
jornada en 126 hores durant dos anys
(l'Estatut del Treballador en rebaixa
cinquanta-quatre aquest any), la dis-
minució i control de les hores extres,
la proposta d'avançar un any l'edat
de la jubilació. Aquests han estat
drets recollits de sempre per Comis-
sions. A la fi, temes com la productivi-
tat i l'abstencionisme que podrien
plantejar confusió, però que són trac-
tats en tots els acords similars arreu
del món, són així mateix valorats po-
sitivament pels socialistes en el seu
redactat final on consideran «que pas*
sen a ser objecte de negociació i BO
una simple imposició arbitrària dels
empresaris com havia estat fins ara».

En - resum, mentre els socialistes
maldaven per incorporar esmenes
progressistes a l'Estatut dels Treballa-
dors i donaven suport a l'Acord Marc
entre CEOE i UGT, els comunistes se'n
desmarcaven i augmentaven les dis-
tàncies entre els dos sindicats majori-
taris precisament en el moment es
què comencen a negociar-se els con-'
venis més importants. •
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El premi
Nobel
MARIA AURÈLIA CAPMANY

No fa gaire temps em va arribar
una carta, en un luxós paper i en di-
verses llengües, de les quals només el
francès m'era intel·ligible, en la qual
se'm demanava que proposés un es-
criptor català per al Premi Nobel.
Se'm deia que no comuniqués a l'es-
criptor proposat la meva proposta,
car així, amb la discreció pertinent, la
negativa del Nobel no feriria la seva
susceptibilitat. La carta em va fer riu-
re. Quan no entens una cosa o et sem-
bla absurda, o tens la impressió que
t'estan fent una trampa, és lògic que
et vinguin ganes de riure. Les raons
de la meva rialla eren diverses, però
com que eren raons, totes elles ben
justificades i recolzades en fets com-
provables en detallaré els extrems:

En primer lloc em sorprenia el de-
tall fi de la discreció. Cert que entre
les virtuts catalanes, que són moltes,
no apareix gairebé mai la discreció.
Cada vegada que hem proposat un
dels nostres escriptors per al Nobel,
ho hem explicat als diaris, molt abans
de comunicar-ho a la il·lustre Acadè-
mia Sueca. Ens hem divertit qui sap
lo, fent juguesques sobre quin dels
nostres escriptors es mereixeria amb
més drets el Nobel, sempre indecisos,
com sol passar en els nostres quefers
literaris, entre la certesa que més
d'un i de dos mereixeria ser a l'elenc
dels Nobels o la urpada del dubte
d'una mena de senyor-jo-no-en-sóc-
digne, que escomet sovint el provin-
cianisme català. Però immediatament
vaig recordar que la discreció tampoc
no deu ser sueca. Fa anys, en un in-
terviu publicat a «Serra d'Or», un
membre de l'Acadèmia va dir amb
una sinceritat digna de millor causa,
que la Literatura Catalana tenia po-
ques possibilitats per al Nobel i que

Maria Aurèlia Capmany

Salvador Espriu, proposat reiterada-
mente per la intel·lectualitat catalana,
durant anys successius, no en tenia
cap ni una. Naturalment en aquell
moment, Salvador Espriu va fer pú-
blic, en interviu, que agraïa l'interès
dels seus conciutadans, però que de-
sitjava que s'estalviessin l'esforç,

Amb tot, i disposant d'aquesta su-
posada discreció i amb l'acord de la
junta del PEN, que tinc l'honor de
presidir, he contestat la carta a la se-
cretaria del Nobel, proposant una ve-
gada més Salvador Espriu per al Pre-
mi Nobel, sense dir-li-ho, ni consultar-
lo.

Per altra banda he pensat que la
nostra manca de discreció té, encara
que no ho sembli a simple vista, un
profund sentit. Els catalans sabem
que tenim poques possibilitats per
aconseguir per a la nostra Literatura

\ un Nobel. I no precisament per la
manca de categoria dels nostres pro-
ductes literaris, sinó perquè la nació
catalana no té un exèrcit que la de-
fensi, és a dir, que no té un Estat que

; la representi en els grans afers mun-
dials. Si repassem amb una mica d'a-
tenció els premiats per la il·lustre

; Acadèmia Sueca ens adonarem tot se-
guit que, per a la mai prou ponderada
Acadèmia, les. cultures no tenen altra
vigència que la que els garanteix l'es-
tructura oficial d'un Estat. L'única ex-
cepció al cas, l'ofereix Frederic Mis-
tral, que és una excepció tanmateix
que rebla la regla anunciada. Frederic

Mistral va rebre només la meitat del
Premi, que es va haver de repartir .
amb Echegaray, i encara, en aquell ;
cas, els membres del Nobel pensaven,
més en França que en Occitania. La V
candidatura de Frederic Mistral arri- i
bava a través de París, a través de
l'entusiasme patriòtic francès, en can-
vi, ni Jacint Verdaguer, ni Àngel Gui-
merà, ni Narcís Oller no hi podien*
arribar a través de Madrid, a través
de -1'entusiasme patriòtic espanyol.

Pòrtser en la nova Europa, una Eu- .
ropa que reconegui les cultures d'àm-
bit restringit, que no valori els pro-,
ductes literaris segons la força dels
seus exèrcits i els seus representants
diplomàtics, reconeixerà la validesa'
dels productes literaris per ells matei-
xos. Potler llavors; d'aquí a 50 anys o
100 o 200, la cultura catalana tindrà
aquest reconeixement internacional, :-
mentrestant l'única cosa que podem \
fer és ser indiscrets i continuar fent
propostes inútils per al Nobel. Que els
nostres escriptors se'l mereixen no en
tinc el més mínim dubte. Se'l merei-
xen'els proposats, que han estat, que
jo recordi Josep Carner, J. V. Foix, Jo- ,
sep Pla i Salvador Espriu, se'l mereixen
molts més encara. Però no crec que
sigui ni per aquest any ni el que ve.
En la proposta que el PEN ha fet,
aquest any, a l'Acadèmia Sueca diem '
de manera ben explícita, cons els lí-
mits #ue marca la bona urbanitat, el
profund convenciment de la inutilitat
de les nostres propostes. No crec que
els acadèmics modifiquin la pràctica
de la seva política cultural, però sí
que em sembla que és útil que nosal-
tres coneguem les limitacions que pe-
sen sobre la nostra projecció interna-
cional. És en aquest sentit que el PEN
s'ha proposat contra tots els vents ad-,
versos una política exterior de la Lite-
ratura Catalana. L'alta categoria lite-
rària i humana de Salvador Espriu ha
estat, de nou, aquest any, la nostra
proposta sense demanar-li permís, sa-
bent d'avençada que ell coneix el sen-
tit de la nostra proposta i que dorm
tranquil perquè sap que no haurà de
fer cap viatge precipitat a Estocolm.
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DISCUSSIONS I PICABARALLES DEL MÓN EDITORIAL

La carrera del llibre
de text català
JOAN CATÀ
El repte del llibre escolar català i en català ós al carrer fa dies.
Una iniciativa del «Grup Promotor» posà llenya al foc del món
editorial en arrepenjar-se en una editorial madrilenya. Els
editors catalans posaren el crit al cel. Malgrat tot la iniciativa
ja va a missa.

Per tal que l'escola sigui veritable-
ment catalana fa falta que els llibres
de text, de preescolar fins a BUP pas-
sant per les dues etapes d'EGB siguin
en català. Però no només escrits en
català, sinó pensats en català la qual
cosa els ha de donar, com és natural,
un contingut plenament català.

Emmarcat en la campanya d'edició
de llibres de text en català acordada
pel Grup Promotor d'Ensenyament i
difusió en Català, S. A. i l'editorial
madrilenya, Santillana, una de les
més potents del sector, es llança al
mercat aquesta setmana el «(Projecte
Experimental de Ciències Socials de
Catalunya».

«Grup Promotor i Editorial Santilla-
na —explica el fulletó de presenta-
ció— que es proposen d'editar els tex-
tos per a l'escola catalana, amb con-
tinguts específicament catalans i de
perspectiva catalana, presenten amb
caràcter experimental uns llibres que
cobreixen des d'ara el buit existent a

l'espera que aquests temes conformin
com més aviat millor la programació
dels cursos». Els tres llibrets editats
van encaminats a un coneixement el
més complet possible de la Catalunya
estricta i es distribueixen en tres vo-
lums breus dedicats a la Geografia, la
Història, i l'Art i Cultura del nostre
país. Aquesta distribució respon a cri-
teris d'utilitat a fi i efecte de facilitar
que els seus continguts s'integrin d'u-
na manera immediata en l'àrea de
ciències socials de 6è, 7è, i 8è d'EGB
respectivament».

Però la gran discussió que continua
latent en tot el sector editorial del lli-
bre de text català es centra en l'edició
dels llibres en català des de preesco-
lar fins a BCJP. El projecte inicial, molt
ambiciós, començà a posar-lo en mar-
xa el Grup Promotor, lligat inicial-
ment a Omnium Cultural, si bé darre-
rament li ha retirat el seu suport d'u-
na manera explicita.

El Grup Promotor sota l'aixopluc de
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la Delegació d'Ensenyament del Cata-
là (DEC) de l'Omnium Cultural endega
la seva singladura pels volts del 73.
Porten la tasca quatre mestres de ca-
talà. Inicien el treball amb la publica-
ció d'una sèrie de quaderns de lectura
i exercici de la lengua catalana. So-
bretot cara a facilitar tant a catalano-
parlants com a castellanoparlants l'a-
prenentatge del català.

La bona acollida posa ales a les
idees del Grup Promotor que es plan-
teja ja amb seriositat un objectiu: fer
llibres per a la futura escola catalana,
«Neixem del no-res i xoquem amb dos
grans problemes per fer tot això reali-
tat -comenta Josep Pinyol, d'aquest
grup— la distribució i el finançament
Buscàvem l'impacte d'arribar a tot
arreu, de fer un gran llançament. Ne-
cessitàvem una gran empresa que ens
donés suport».

Després d'un intent amb una im-
portant editorial catalana, no pas es-
pecialitzada en llibres de text, la qual
donà el no com à resposta es dirigiren
a una empresa multinacional: Santi-
llana. L'acord se signà fa uns deu me-
sos, i el Grup Promotor integrat per
un equip d'una vintena de persones
va posar fil a l'agulla per realitzar els
trenta-cinc llibres que formen els tex-
tos de l'ensenyament general bàsic en
català.

Aquest pacte provocà les ires de les
principals cases editorials catalanes
Teide, Vives i Casals. Segons fonts
dignes de crèdit cap d'aquestes tres

SI llibre de text ha de catalanitzar fins i tot la imatge si vol ser català de veritat
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editorials, les més importants a casa
nostra no fou consultada sobre la
possibilitat d'endegar la proposta.
Aquest fet encara fou considerat més
greu pels editors.

Molt més, tenint en compte que el
volum econòmic de les despeses del
pacte Santillana-Grup Promotor són,
segons aquestes fonts, plenament ab-
sorbibles pel capital editorial català.

La queixa dels editors catalans
queda palesa amb aquestes paraules:
«ens semblava que això podia repre-
sentar la introducción d'un monopoli
editorial en un camp que, els petits
editors catalans del llibre de text,
desitjàvem cobrir». Era la seva espe-
rança. Aquests petits editors pensaven
que amb la normalització de l'escola
catalana s'obriria un nou mercat que
permetria iniciar una consolidació de
les seves empreses, en poques parau-
les «permetria estructurar-nos com a
empresa». La gran discussió en els am-
bients editorial tingué lloc fa una
quants mesos.,

Els editors catalans exposaren al

Grup Promotor que el seu pacte amb
Santülana facilitaria la penetració
editorial d'aquesta empresa madrilen-
ya, la qual així transplantaria l'esque-
ma monopolista del sector del llibre de
text de l'Estat, a Catalunya. A la ve-
gada s'hi impedia que unes editorials,
que moltes vegades amb un esperit de
resistència nacional han tirat enda-
vant a tranques i barranques, aconse-
guissin una mínima estructuració.

Però el pacte era ja un fet. I la
preocupació que ara és latent arribà a
adquirir en certs moments un elevat
grau d'agror, però «el temps passa, i
les coses s'esborren» comentaren fonts
apropades als editors catalans.

La justificació del Grup Promotor
continua basant-se en dos criteris: po-
der econòmic, i xarxa de distribució.
Per a ells només quedaven assegura-
des les dues vessants amb el seu
acord. ' . ; . - . . ( "t

Tot plegat ha significat un fort es-
peronament per qué tothom intenti
treure els seus llibres de text en cata-
là i catalans. Mentre des del Grup

Promotor s'assegura qué les altres'
editorials només es dediquen en tot
cas a fer traduccions, altres fonts han
assenyalat que no és pas veritat que
els continguts dels llibres puguin ser,
ara catalans ja que el problema rau
en la necessitat que s'ajustin al pro-
grama oficial de l'administració cen-
tral. Un programa gens català. Fins
que la Generalitat no faci seves les
competències en l'àmbit de l'ensenya-
ment no es podrà parlar tampoc, han
afegit, d'una veritable possibilitat de
fer llibres de text catalans i en català.

HI havia qui dubtava de l'existèn-
cia d'un mercat potencial pel mercat
del llibre de text en català. Darrera-
ment s'ha comprovat que la seva exis-
tència és un fet. I ningú no vol
quedar-se enrera. ,

Lentament el Grup Promotor porta
a terme la confecció dels seus llibres.
Les editorials catalanes, però, no dor-
men. El gran problema que tenen tots,
i tots hi estan d'acord, és que es fa ur-
gent'la potenciació del català com a
llengua i de l'escolà catalana. •

• . 1

Llibres 1 novetats PERE ANGUERA

ARDLEY, N. i RIDPATH, I.:
L'Univers. Publicacions de l'a-
badia de Montserrat. £1 món
del saber, 1. 64 pd.

Una nova mostra de la normalització cultural i de l'escola catalana, un llibre
de síntesi a nivell escolar sobre l'univers, el seu. estudi i la seva conquesta
per l'home en una acurada i bella edició. •-... ,; ._•*• -,..r \

LABINI, SYLOS: Assaig sobre
les classes socials. Ed. 62. Lli-
bres a l'abast, 148. 185 ps.

Un magnífic treball que contribueix a una clarificació de l'estratografïa de
les classes socials en les societats avançades. L'anàlisi de les interrelacions i
aliances dels diversos grups, amb una especial atenció a la petita-burgesia,
els seus límits, les seves tendències i el seu paper en la lluita-de classes.

SABATA, EMPAR: La cuina de
l'àvia. Edicions La Magrana.
221 ps.

Edició d'una llibreta de receptes de cuina adaptada al gust català, en la qual
es troben els plats més típics de diari i dels dies de festa de les darreries del
segle XEX. Unes menges suculentes i en general fàcils de preparar; L'edició
ve il·lustrada amb petits dibuixos. £1 llibre és de bon llegir i tempta a la pro-
vatura. ' . . ' , • ' . , . , ' ., "V \ ' - -••

RUYRA, JOAQUIM; Jacobé i
altres narracions. Les millors
obres de la literatura catala-
na, 24. 221 ps.

Una mostra antològica de catorze narracions breus de Ruyra un dels més
considerats narradors de començaments de segle, on al costat dels dots de
narrador es destaca un ric i variat llenguatge, en- un ambient bàsicament
mariner, entelat per una fina ironia. ,. ;, . . , ; i , u t? ••>rm-'/

ALBÓ, NÚRIA: Fes-te repicar.
Edicions Destino. 198 ps.

Una novel·la àgil i irònica en là qual es retrata un cert sector de la joventut
actual, la universitària de la classe mitja ben instal·lada, amb un llenguatge
contundent i diàlegs sarcàstics, ambientada en el moment de les primeres
eleccions democràtiques. ' \ . . . . , . . - ' '.] •

WOJTYLA, KAROL: L'obrador
de l'orfebre. Edicions Dons
Bosc. L'obrador, 196 ps.

Un diàleg líric amb una estructura vagament teatral de T actual papa catòlic,
sobre el matrimoni i la seva problemàtica. Bona part de l'interès de l'obra
rau en la personalitat del seu autor. . . ..-...••.•.,.:. .• ,..;, Í *,-.• ••-
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Cultura en joc JOSEP M.« CARANOELL

Alguns intel·lectuals al carrer
Dins la comèdia humana, els

creadors hi juguen un paper molt
peculiar. Avui em permetré parlar
d'alguns que he vist últimament,
amb el propòsit de donar a conèi-
xer impressionistament com ac-
tuen en la vida diària els creadors.

CARDONA TORRANDELL
I ELS DIMONIS

Anava l'altre dia pel carrer Con-
sell de Cent i vaig trobar el pintor
Cardona Torrandell. Ell anava a la
sala «Dau al Set», però m'agafà pel
braç, amb l'entusiasme humà que
el caracteritza, i em portà al Túria,
un cafè que en altres temps havia
estat dels millors de Barcelona
-on es reunien intel·lectuals al
principi dels anys cinquanta— i
que ara és un simfonia impossible
de colors vermells. Sense deixar de
mirar-me ni un moment amb els
seus ulls petitíssims i vius, m'expli-
cà que està fent els fïgurins dels di-
monis per a la Festa Major de Vila-
nova i la Geltrú, i m'assegura, per
a la meva sorpresa, que això havia
d'entusiasmar-me a mi, que sóc un
fan dels dimonis. Confesso que
sempre he recordat els dimonis que
sortien a «Els Pastorets» i que no
oblidaré mai el diable del «Doctor
Faustus» de Thomas Mann; però li
dic a Armand que, realment, penso
dia i nit en els dimonis. A mi sem-
pre em fan enveja les persones que
estan entusiasmades per alguna
cosa, i acabo entusiasmant-m'hi jo
mateix.

Poc després vaig trobar Terenci
Moix. Feia anys que no el veia.
També ell m'arrossega a un bar
—ara al Navarra, que en el meu
record està lligat al SEU i a les es-
trangeres— i, amb un entusiasme
no menys gran que el de Cardona, i
amb una afectuositat encara més
explicita —perquè Moix introdueix
en les relacions dels adults el punt
de vista dels adolescents, que es
deleixen per manifestar els seus
sentiments, cosa que sempre s'a-

graeix en un món tan maquinal
com el nostre—, em parla de les
coses més diverses: d'Egipte, del
programa que fa actualment a la
TV, de Benet i Jornet, de Joan de,
Sagarra, del «Hamlet» i d'aquells
temps del «Tele/Expras» en què và-
rem viure una mena de boom d'en-
tusiasme cultural.

GIL DE BIEDMA I ELS ANYS

Al vespre vaig trobar Joan de
Sagarra, el qual després de dir-me
que el Teatre Romea semblava
condemnat a mort, va desaparèi-
xer, i, en girar-me em saludà Jai-
me Gil de Biedma. Malgrat que
aquest gran poeta sempre m'ha fet
una mica d'impressió per ser més
gran que jo, li vaig dir que sovint
recordava una imatge d'un poema
seu, la d'una dona que cau al ca-
rrer. «Justament -va dir ell- ara
acabo de passar pel semàfor on va
passar aquesta escena i The tor-
nada a recordar». D'aquest cas de
transmissió de pensament
passàrem a comentar la crisi que
molta gent acostuma a tenir als
trenta i tants anys i que, segons ell,
consisteix que, al llarg de la
joventut , t ' has crea t una
personalitat davant els altres i, de
sobte, te n'adones que és una
personalitat unilateral que no ha
deixat créixer altres personalitats.
Ara, però, aquestes reclamen el seu
lloc i atenció.

Sopo a casa de la pintora Conxa
Ibànez, que té un pis nou,,
esplèndid a la Gran Via, amb
Baltasar Porcel, la seva dona i José
Luis Giménez-Frontín. Feia temps
que desitjava tornar a veure
Porcel, a causa de les últimes coses
que ha anat escrivint. Sempre ha
tingut l'escriptor mallorquí una
tirada a desmitificar i a dir coses
diferents dels altres. Jo no estic
d'acord amb moltes de les coses
que Porcel diu o escriu; però lloo la
seva tendència a preferir la veritat
a Plató, com deia Aristòtil,

UNA ANÈCDOTA
DE JOSEP PLA

Dino un altre dia amb Esther de
Andreis, poetessa i animadora
cultural, que des dels anys més
difícils de la postguerra fins avui
ha tingut una tertúlia d'escriptors
a casa seva, per la qual han passat
la majoria dels escriptors catalans
i castellans del temps actual, i
alguns d'estrangers. Amb nosaltres
hi es també el seu nebot, l'escriptor
de teatre John Bichardson, que ara
pinta i es dedica a l'astrologia. En
un moment donat, Esther em diu
que fa molts anys, quan ella era
jove, seia un mati a la platja amb
Josep Pia . «Vostè h a u r i a
d'escriure», li va dir l'autor
d'«Homenots». Esther li preguntà:
«Sí? Però què?». Pla, fent un ampli
gest amb la mà assenyalà tot el
que tenien davant: «Miri...!», digué.
Aquesta petita anècdota crec que
explica millor la literatura de Pla
que molts assaijos.

Vaig a una reunió d'in-
tellectuals. Un, no vull dir qui,
explica una qüestió filosòfica. Ün
altre, que no és intel·lectual, el
talla i li diu: «Mira, jo de filosofia
no en sé res. Però de rucades,
molt. I això que estàs dient és una
rucada».

Dino amb Amando de Miguel, el
sociòleg i vice-degà de la facultat
d'Econòmiques. Parlem de tantes
coses que necessitaria temps i
espai per a recordar-les. Em dóna
una còpia ciclostilada de la seva
comunicació al «9 th. Annual
Conference, of Iberian Social
Studies Àssociation (Keeïe)», ti-
tulada «Los intelectuales Cas-
tellanos y la cuestión catalana»,
de la qual un dia en parlaré.
Parlem de la crisi actual
econòmica i em diu que a Espanya
no es nota tant perquè el benestar
va començar aquí només als anys
seixanta, i d'això fa tant poc de
temps que la gent no vol admetre
que només va ser un somni i fa el
que sigui per tal que no es noti la
duresa del despertar.

.38



Cinema

Una Barcelona neutral
i violenta
ANTONI KIRCHNER

Després de nombrosos problemes
que van afectar tant a la producció
que en alguns moments es Va arribar
a témer que s'interrompria definitiva-
ment el rodatge, s'estrena a les nos-
tres pantalles «La verdad sobre el ca-
so Savolta».

Pel·lícula que s'estima com una de
les més costoses de les produïdes pel
nostre cinema, encara que hagi comp-
tat amb l'aportació de productors
francesos i italians. Pel·lícula que ha
estat actualitat en els papers impresos
molt abans que estigués acabada.
Pel·lícula que s'ha de veure amb l'in-
terés que es mereix i del qual s'ha en-
voltat mentre s'estava fent el muntat-
ge- ,...'•. •- • ., ...,•..•,..,.,••..•.,»,;•

«La verdad sobre el caso Savolta»
està basada en el llibre, best-seller, de
l'Eduardo Mendoza. Una novel·la que
ha estat llegida amb afany per lectors
àvids d'entreveure com el testimoni
narrat en forma de documents que re-
construixen l'acció, pot contemplar no
una història que va quedar submergida
en el silenci dels arxius policíacs, sinó
que es pot entreveure els- esdeveni-
ments provocats per unes situacions
que van culminar amb l'aparició d'un
feixisme galopant encarnat en la pri-
mera dictadura que va patir el territo-
ri espanyol en la segona dècada del
segle XX.

Així com el llibre és com un com-
pendi de dades, procedents de dife-
rents fonts, que va ésser utilitzat pel
seu autor per a oferir una estructura
narrativa que oscil·lava en el resultat
de l'acumulació de fets de diverses
procedències, l'autor de la pel·lícula,
Antonio Drove, ha preferit eliminar
qualsevol tipus de barroquisme narra-
tiu, suprimint qualsevol suggestiva
el·lipsi per a oferir a l'espectador mig
una narració sense cap tipus de com-
plicacions. Tot succeeix de forma li-
neal/ àdhuc un .tant freda. Es prescin-
deix, amb molt d'encert, d'aquest to
folletinesc i melodramàtic en el qual
s'hauria- pogut caure, especialment
degut al to i a l'atmosfera que van en-
voltar els esdeveniments que l'obra
contempla. Fins i tot certs.moments

del treball d'en José Luis López Vàz-
quez estan voltant el folletí, però sen-
se decidir-se a passar-se.

Una de les dificultats que semblen
habituals fins avui en totes les pel·lí-
cules que s'han proposat fer-nos recu-
perar part de la nostra memòria his-
tòrica és la successió d'excelentíssims
cadàvers en una mena d'interminable
nòmina que produeix el cansament (i
el joc molt poc cinematogràfic) d'anar
descobrint el «who is who?». Antonio
Drove no hi participa, lloablement, en
aquest entestament, la qual cosa se li
ha d'agrair immediatament. El que
ens vol contar ho fa amb molta cura,
fent que els personatges ens ho comu-
niquin poc a poc, sense atropellar-se.
En aquest caràcter marcadament pe-
dagògic es suposa que s'ha d'inscriure
la llista de frases polítiques que deuen
pertànyer al vademécum del personal
«engagé» i que, per boca de determi-
nats actors (Luchetti, Rogelio Ibànez,
el mateix López Vàzquez) sonen a dis-
curs mitiner o a reunió dels dimarts a
les deu del vespre.

Però la pel·lícula és útil, i això no
s'ha d'agafar com una frase de consol
sinó com el resultat d'un propòsit
aconseguit de procurar un producte
eficaç i realitzat honestament. Perquè
algunes de les ombres que enterbolei-
xen parcialment aquesta realització
s'hauran d'atribuir a l'honestedat
d'en Drove amb ell mateix.

La història del cas Savolta és la
d'un fabricant català d'armes que va
morir assassinat en estranyes cir-
cumstàncies. La mateixa tarda havien
mort a trets cinc dels seus obrers més
significatius, quan es debatia la possi-
bilitat d'una vaga reivindicativa. La
reacció de la patronal no es va fer es-
perar i una lluita obrers i cenetistes
va prologar l'ascensió de la dictadura
d'en Primo de Rivera. Les imatges,
molt acurades quan reflecteixen la de-
licada ambientació, però immòbils en
el seu discurs cinematogràfic, ens
mostren una versió dels fets que no
deixa de resultar una inspiració molt
lliure del text de la novel·la, però que
serveixen al discurs del seu autor. Els

actors estan discretament dirigits.
Omero Antonutti (el pare de «Padre
Padrone») és un excel·lent actor però •••
no li escau el paper d'industrial cata-
là. Molt més adient ens sembla l'Etto-
re Manni i, sempre amb el seu carac-
terístic apocament, sensacional l'Ovi-
di Montllor.

De tota manera, i encara què l'ac-
ció de la pel·lícula transcorre a Barce- :

lona, que és part de la història de la
nostra Barcelona, resulta difícil
sentir-la com nostra. És una sensació
difícil de matisar. Potser l'explicació ;
hem de trobar-la en la nòmina d'ac- -;

tors estrangers als quals veiem com
éssers estranys, que no poden
comunicar-se amb nosaltres perquè:;,
sabem que no són d'aquí, potser que,
en el fons, a en Drove U hagi interes-
sat més el conflicte social i polític en
termes generals sense arribar a accen-
tuar la seva adequació a la realitat
catalana, amb la intensitat que hom
esperava. ,. • ...

De qualsevol manera, i fins i tot als
petits lapses, falles de raccord i tot el
que pugui suposar un detriment a la .
realització de l'autor, «La verdad so-
bre el caso Savolta» és una pel·lícula .[
important, que pot ser vista i ha de
ser-ho amb la curiositat de qui vol ob-:
servar els esdeveniments d'una histò- •,
ria no mòlt llunyana que va marcar, x
de forma molt decisiva, la realitat
política d'una de les etapes decisives. •

Sorna l'ona
A lona de RÀDIO JOVENTUT

per més dades

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

Amb .
Jordi Estadella,
Ernest Rlveras,

-';]' Enric Conde ^
i l'equip habitual de la
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Teatre

Estels a
«La Cuina»
ANTONI BARTOMEUS

£1 Col·lectiu La Cuina de les Arts
sembla decididament entestat en pro-
vocar la irresistible ascensió de les
arts parateatrals. L'assaig va prospe-
rant i acabaran sortint-se'n. Sigui
com sigui, La Cuina és un centre que
s'haurà d'anar tenint en compte. Tant
pels treballs com per l'acolliment que
aquests estan obtenint.

Actualment, al local del carrer de
Sant Pere més Baix s'hi presenta el
segon espectacle de la temporada, So-
pa d'estels. Com el primer, es tracta
d'un conjunt de números de music-
hall (més o menys). Aquest cop la cosa
va de dansa, mim, malabars-clown,
ventrilòquia i màgia; que tampoc no
es poden fer invents. Amb tot, dos ele-
ments importants: la presència d'An-

*La Cuina» continua a tot gas.

drezj Leparski i el número de ventrilò-
quia. I amb tot, encara, una simplifi-
cació en el ritme i manera de succeir-
se les «atraccions» molt més d'acord
amb l'espai físic i amb l'ambient con-
cret on es presenten del que, a l'en-
tendre d'un servidor, aconseguien

amb el «menú» anterior. Caldria, però,
ja que hi som, anar molt amb compte
amb la «veu en off» (diríem) que va
marcant les pauses de l'espectacle; els
factors marginals sovint poden fer
baixar el to del conjunt si s'erra en la
manera d'utilitzar-los. També aquí

Encreuats núm. 47 JORDI FORTUNY

HORITZONTALS: 1. Totes tres són a la figuera. - 2: Illa de
Grècia poblada per indis. — 3: Cotxe italià digne de confian-
ça. Fa terna amb l'or i l'encens. - 4: El que hom espera
després de presentar factura. La senyora. Consonant. — 5: El
que li falta al gos per a tenir arrugues. T'ho dic, no m'ho dic,
pots dir-m'ho, no t'ho pots dir. La meitat heroica de un epici-
cle. - 6. Els seus peus amb cargols són d'allò més bó. Vocal
- 7: Dit de l'acte que ja no ho és. Veu castellana i capgirada.
- 8: A qualsevol camí. Faig amistat. — 9: Les coques d'a-
quest tipus són cosines germanes de les pizzes, al revés. Mes
de mitja m't. — 10: En pateixen els bavosos. - 11: Un parell
de consonants.

VERTICALS: 1: Un. Cent. - 2: Exposició oral que fa el fis-
cal però, que no té la forma que li correspon. Vocal. — 3: L'-
home d'en Sisa. - 4: Televisió italiana, al revés. Cartes que
no es llencen al correu. - 5: L'home d'en Riba. El deixareu
anar quan us feu mal. - 6: Consonant. Enquadernació que no
es de pell. - 7: Comencen i acaben un raïm. Grop de la fusta.
- 8: Dit del dia en que la majoria de la gent greballa. El que
li faltà a un virat per a manar a Roma. — 9: Té dos costats
que son paral·lels i dos que no. Consonant. — 10: Al final del
camí particular. Vocal. Malcrio un nano de cap per avall. —
11: Mitjanceres i encobridores d'amors il·lícits.

SOLUCIÓ ALS ENCREUATS NÚM. 46
HORITZONTALS: 1: D. Cos. - 2: Insolent. - 3: Saim. Do.

A

AÀZ
3

5 :
€.-.-

2. 3 4

r'Tt

5 6

H

1 i M

c

A. - 4: Tunisencs.'- 5: Articulació. - 6: Seia. BL. INI. - 7:
Etc. Atàvic. - 8: Sàpiga. R. - 9: C. Pat. Bo. - 10: Picamoi-
xons. - 11: Metal.ic. , •_•• .,

VERTICALS: 1: Ase. P. - 2: Distret. Cim. - 3: Nàutics. Ce.
- 4: Sínia. Àpat. - 5: Còmic. Apama. — 6: 01. Subtítol. - 7:
sedellaG. IL.. - 8: Nona. Va. XI. - 9: T. CCH. Boc. - 10:
Asíncron, — 11: Oi. S. ,
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l'espontaneïtat ha de ser només apa-
rent i de teló enfora.

En repassar, doncs, l'espectacle,
cal aturar-se en les actuacions de
mim i en la de ventrilòquia. Potser si
que on hi ha Leparski el tret és ja, al-
menys, mig assegurat. Aquest polonès
que després d'haver dirigit durant di-
vuit anys el Mime Teatre Gest de
Wroclaw en porta ja quatre com a
professor de l'Escola de Mim i Panto-
mima de l'Institut del Teatre, presen-
ta tres números realment expressius i
amb una enorme facilitat de comuni-
cació. Pel que fa al ventríloc Selvinn
(és a dir, Andreu Llorens), els dos per-
sonatges que treu en aquest especta-
cle, el «passota» i la «progre», tenen
prou força per fer-se immediatament
atractius, la qual cosa no deixa de ser
un mèrit considerable en inf gènere
tan fet malbé. A més, un té la idea
que aquest número era el que ho tenia
més complicat degut al públic amb
què s'enfrontava; s'havia d'optar per un
diàleg directe, que podia ser llançat,
però necessitava un cert nivell. L'ar-
tista sap perfectament el que se li exi-
geix, i a l'hora de la veritat cala fàcil-
ment en l'espectador de La Cuina.

A partir d'aquí, hauríem de dir que
la intervenció de Montserrat Prat
(dansa), una única coreografia pròpia
sobre la història d'un clown, és potser
massa breu; que La Petita Companyia
de Saltimbanquis del Dr. Solé
(malabars-clown) munta un número
senzill buscant l'aire de les compan-
yies ambulants i on el malabarisme
no és més que un recurs ben aprofi-
tat; i que el número de màgia, amb
l'espectacularitat dels aparells i tot,
queda excessivament estirat i els mà-
gics massa fotogènics.

Sopa d'estels és el darrer dels es-
pectacles de music-haU que el Col·lec-
tiu La Cuina de les Arts ha preparat
per aquesta temporada. Seguint la se-
va programació, ara prometen espec-
tacles complets de clown i de circ, tal
i com sempre han dit que farien. Serà,
sens dubte, un pas més en l'assaig
global del seu propòsit i en el com-
promís que han assumit cara a recu-
perar, difondre i dignificar les arts
parateatrals, com ells mateixos expli-
quen. Pel que fins ara hem vist, i te-
nint en compte la manera com el Col.-
lectiu està orientant el seu treball, La
Cuina pot convertir-se, en un teatre-
estudi d'infinites possibilitats. Un
teatre-estudi de les arts parateatrals,
s'entén. •

Música

Maria Farandouri,
la veu de
Teodorakis
JORDI GARCIA-SOLER

La seva és una d'aquelles veus que
capitiven ja de bell antuvi. Recordo
perfectament que, en escoltar-la per
primera vegada, m'impressionà pro-
fundament. I no ha deixat de fer-ho
d'aleshores ençà, per espai de gairebé
quinze enys. I és que no solament
ningú no interpreta millor que ella les
composicions de Mikis Theodorakis,
sinó que poseeix una de les veus més
extraordinàries de tot el panorama
actual de la cançó popular interna-
cional.

Lògicament, em refereixo a Maria
Farandouri, una cantant realment ex-
cepcional, el darrer enregistrament
discogràfic de la qual ha estat publi-
cat molt recentment al nostre país, en
forma d'àlbum discogràfic de llarga
durada que aplega tot un seguit d'in-
terpretacions gravades en directe
amb motiu de diversos concerts que
féu l'estiu del 1978 a la República Fe-
deral Alemanya. Al llarg d'aquest disc
hom descobreix una demostració
pràcticament insuperable de la cate-
goria extraordinària de Maria Faran-
douri com a intèrpret de cançons.'
Perquè, efectivamente, la Farandouri
és molt més que una cantant conven-
cional; és una autèntica intèrpret de
cançons, una dona capaç de recrear
amb la seva veu incomparable una
composició musical i donar-li vida no-
va, fer-ne quelcom personal.

Maria Farandouri va néixer a Nea-
Jonia, un dels barris treballadors dels
afores d'Atenes, l'any 1947. Després
d'un període d'aprenentatge artístic i
professional els bars i tavernes de di-
versos barris de la capital grega, com
ara Plakas i Pireu, la Farandouri va
entrar, l'any 1963, en un cor teatral
que solia interpretar algunes de les

compositors dels dos millors músics
grecs contemporanis, Mikis Theodora-
kis i nanos Jatzidakis. Conegué Theo-
dorakis i n'esdevingué la companya,
inseparable durant alguns anys, tant
personalment i artísticament com
políticament, puix que ingressà a les
Joventuts Democràtiques de Lambra-
kis, creades en homenatge a Gregorio .
Lambrakis, assassinat pels feixistes.

Per espai de més de deu anys, Ma-1
ria Farandouri fou la intèrpret privile-
giada de les obres de Mikis empreso-
nat per la dictadura aleshores en el
poder a Grècia, Maria es dedicà a fer
centenars de concerts de testimoniat- •
ge. Posteriorment, ja independitzada
artísticament de Theodorakis, Maria,
Farandouri ha assolit les seves fites
més altes. L'àlbum recentment publi-
cat a casa nostra ens ho demostra a
bastament, fins al punt que no és gens
agosarat d'afirmar que es tracta d'u-
na de les produccions discogràfiques
més interessants que s'han editat da-
rrerament al nostre país. Àdhuc per
als afeccionats que coneixen prou bé
la qualitat excepcional de Maria Fa-
randouri - i no únicament a través
dels discs editats abans a casa nostra
o algunes de les seves actuacions més
importants a l'estranger, sinó també
mitjançant algun dels recitals prota-
gonitzats anys enrera per ella al nos-
tre país, encara de la mà de Theodo-
rakis—, aquest àlbum discogràfic pot'
ser un gran descobriment, perquò es
tracta d'una autèntica obra mestra,
d'una demostració extraordinària-
ment bella i completa de la personali-
tat artística d'una dona que és molt
més que una cantant. Perquè Maria
Farandouri, la veu de Mikis Theodo-
rakis, ha esdevingut també la veu de
Grècia. • ' ,-..;•.• O
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Pot haver-hi col·lisió entre els drets de la mare i del nen.

Religió

Simposi sobre
Pavortament
JOSEP BIGORDÀ

El «Grup cristià de promoció i de-
fensa dels drets humans», de Barcelo-
na, quan toca alguna de les matèries
que tenen quelcom a veure amb els
objectius que persegueix —la tutela de
la persona humana, en definitiva—,
ens té habituats a un nivell de reflexió
i de seriositat, no gens comunes.

Sense anar més lluny, l'any passat
mateix, el Grup va donar una prova
de la seva capacitat d'anàlisi i de la
seva qualitat de reflexió, amb motiu
del Simposi que va dedicar al tema
del divorci (vegeu «L'Hora», n,° 18).

Ara, han quedat paleses les matei-
xes característiques, la mateixa mar-
ca de qualitat, després d'acceptar el
repte que convidava el Grup a
plantejar-se la qüestió de l'avorta-
ment. Malgrat les veus «assenyades»
que miraven de fer-los desistir, els
responsables del «Grup» van conside-
rar necessari que s'obrís «un debat al-
hora lliure i respectuós amb les opi-
nions dels altres: un debat —deien—
en el qual ningú no parteixi de la con-

vicció que té tota la veritat en la qües-
tió i atribuint a altres parers motiva-

cions inconfessables». I com que la raó
fonamental que mobilitza el «Grup»
són els fets que d'alguna manera en-
volten la dignitat de la persona, per
això han cregut que el debat era ur-
gent, «perquè la realitat de l'avortat
ment és ací, de manera diària, amb:
totes les seves angoixes, drames i tra-
gèdies, que pateixen moltes dones, en
una societat que encara discrimina
sovint la dona». -f,

La tònica del «Grup» no és mai la
frivolitat. En el cas de l'avortament,
d'altra banda, la seriositat del proble-

g ma s'imposa evidentment, per
•»' w tractar-se d'un fet que té relació amb

el dret a la vida, el primer dret de
l'ésser humà. Un dret, per tant que el
«Grup» vol defensar «amb energia i
sense vacil·lacions», «energia i deci-
sió» —diuen, amb una certa ironia crí-:

tica— que «han mancat tantes vega-
des i en diversos grups socials» que,
per un costat s'han pronunciat contra
l'avortament, i, en canvi, han accep-
tat i fins i tot defensat realitats com
«la guerra i la pena de mort». , ,

Entre els problemes que planteja
l'avortament, el Simposi, ,o més ben
dit, les conclusions del Simposi cele-
brat pel «Grup de drets humans», en
contemplen principalment dos. El pri-
mer és el grau d'incertesa que té en-:
cara la ciència respecte de la autono-
mia que té la vida incipient amb rela-
ció a la mare; i l'altre, és la possible*
col·lisió de drets que pot presentar-se

i-íük? fer, A " J WÍ^IÍSTÍÍBÇJ

COSES, TRASTOS, PUNYETES i QUINCALLES

d'AHIR, AVUI i ABANS D'AHIR
Major de Sarrià, 128. Tel. 203 04 29. Barcelona-17
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entre els de la mare i els de la nova
vida en camí, ,

En aquesta col·lisió de drets, és on
les Conclusions del Grup situen el fet
que la consciència personal, col·loca-
da entre dos mals, pugui optar per la
interrupció de l'embaràs.

Els responsables del Simposi es van
plantejar, naturalment les connexions
que sovint s'estableixen entre el tema
de l'avortament i la planificació fami-
liar i el control de la natalitat. Tot i
que, el «Grup» es pronuncia per una
necessitat de planificació i de control
responsable —perquè tot fill nascut si-
gui sempre un fill responsable—, no
comparteixen el criteri dels qui miren
l'avortament com un mitjà de planifi-
cació familiar o com un recurs a la
contracepció. u

El tema de la despenalització de

l'avortament figura també entre les
conclusions del Simposi: «la penalitza-
ció de la interrupció voluntària de
l'embaràs —afirmen—, tal com està
articulada a les lleis vigents a Espan-
ya, és ineficaç, determina situacions
que posen en perill la vida i la salut
de dones gestants, és discriminatòria i
no pot aportar solucions a un proble-
ma moral que es veu agreujat per la
clandestinitat». I conclouen; «Cal
plantejar-se, doncs, amb lucidesa la
revisió de la legislació actualment vi-
gent».

No és de la competència del cronis-
ta fer cap sanció doctrinal d'aquest
tema. Però sí que he de dir què el
«Grup cristià de promoció i defensa
dels drets humans» acaba de fer una
aportació molt important sobre aquest
problema que la nostra societat té al
davant. . .

Art

Vieirada
Silva ala
Joan Prats
ALEXANDRE CIRICI

! L'exposició de Maria Elena Vieira
da Silva a la Galeria Joan Prats posa
d'actualitat aquesta pintora impor-
tant. Nada a Lisboa el 1908, molt
aviat, el 1927, s'establí a París i ha
acabat essent nacionalitzada france-
sa. Al començament va dedicar-se a
l'escultura i va treballar als estudis de
Bourdelle i de Despian. També va
passar per un aprenentatge al gravat

La paella pel mànec

«Chipirones» en tinta
El Restaurant Amaya, fundat l'any 1941, és al cap-

davall de les Rambles, al 22. Mireu si deu ser de con-
fiança per a menjar-hi que un gourmet tan exigent com
Pepe Carvalho hi va de vegades. Per això ens hi hem
adreçat, i el senyor Antonio Maillàn ens ha* explicat un
dels típics plats bascos que hi preparen.

—Quin li sembla que fem? . *'
—Uns «chipirones en su tinta». El «chipirón» és com

un calamar petit, de 7 o 8 cm. Els millors es pesquen al
Cantàbric, concretament a Plencia i Arminza, Biscaia.

—Com els fem? »v
—Per a deu persones, compreu uns tres kgs. de «chi-

pirones», els netegeu bé i els doneu el tomb. A dins hi ha
les bosses de tinta, que es separen. Llavors els relleneu
amb les aletes i els tentacles,
i no cal tancar-los amb un
escuradents. Poseu una pae-
lla al foc amb oli de primera
qualitat i fregiu els «chipiro-
nes» en l'oli molt calent, en
tirar-los es tancaran sols,
però cal tenir en compte no
moure'ls. A part, es prepara
la salsa. ,,

—Com cal fer la salsa?
—Es fa abans, i cal un

quilo i mig de cebes. En una
cassola amb oli hi poseu un
os o un tros de bon pernil
de mitja, lliura, 5 alls una
mica aixafats amb pell i
uns 50 grams de pa tallat a

trossos. Això s'ha de fregir i quan està s'hi afegeix la ce-
ba tallada finament. Es remena lentament i quan la
ceba té un color de fusta clara s'hi posen cent grams de
salsa de tomàquet i una mica de brou de peix o d'aigua.
Aquesta salsa ha de bullir entre una hora i mitja i dues
hores. Aleshores al morter s'hi piquen les tintes i una
mica de sal, mentre la salsa és treu del foc per què per-
di escalfor. S'afegeix aigua freda a la tinta i s'aboca a
la cassola, ho remeneu amb una cullera de fusta i ho
feu bullir lentament uns deu minuts, amb poc foc per-
què no es talli la tinta.- *

Aleshores es cola primer en un colador ample i
després amb un de fi i s'aboca sobre els «chipirones»,
que haurem deixat a mig fregir, i es fa bullir tot plegat

una hora i quart més.
—Alguna recomanació més?

—Cal servir-ho en casso-
letes de fang i acompanyat
de trossets de pa fregit i
arròs «pilaf» o blanc mot-
llat.

Endavant, doncs, amb
aquest deliciós plat de la
cuina d'Euskadi!

Nota: Per un oblit ens des-
cuidarem d'indicar que la il.-
lustració d'aquesta secció en el
núm. 46 és de Francesc Arti-
gau i surt publicada al llibre
«La Cuina de l'Àvia», d'Edi-
cions La Magrana. Preguem
disculpes.

CONXITA SOCIAS

43-



amb Hayler i, per fi, fou iniciada en la
pintura al costat de Friesz i de Fer-
nand Léger. Com si no en tingués
prou, treballà en la tapisseria i va il.-
lustrar llibres de literatura.

Va casar-se, el 1930, amb el pintor
hongarès Argad Szenes, va passar a
Amèrica del Sud els anys de la segona
guerra mundial i, des del 1947, treba-
lla de nou a París.

La seva pintura és una síntesi molt
personal entre el paisatgisme i l'abs-
tracció. L'operació que, a principis de
segle, va realitzar Mondriaan a partir
de visions d'arbres i d'arquitectura;
fins a extreure'n esquemes geomètrics
dominats per la relació entre verticals
i horitzontals situades en un pla, Viei-
ra da Silva l'ha realitzada a partir de
dades i de metodologies més comple-
xes. En comptes de partir de la visió
plana de les relacions entre verticali-
tat i horitzontalitat, ella parteix d'u-
nes visions panoràmiques, aèries, que
poden considerar-se vistes des d'una
alta muntanya o des d'un avió.
Aquestes visions introdueixen el con-
cepte d'obliqüitat i, en conseqüència,
plantegen des de l'inici una consciència
tridimensional.

D'altra banda, a la seva tria hi ha
sempre un factor dinàmic pel qual les
visions venen cap a nosaltres o se n'a-
llunyen. Per aquest fet poden arribar
a dir que no són solament tridimen-
sionals sinó quatridimensionals, car el
factor temps hi compta.

Quan hem evocat Mondriaan ho
hem fet perquè el tipus de síntesi que
ella opera és relativament anàleg al
del mestre holandès. En efecte, la sín-
tesi es fa a través de línies de força i
de plans rectangulars de color. La di-
ferència és que les Unies no són rectes
i posades a primer pla, sinó que són
corbes i com posades en perspectiva,
a diferents profunditats i diferents
graus de declinació. Tampoc els plans
no són paral·lels al pla de la tela, sinó
que, vistos en perspectiva, fan que ca-
da rectangle de color es converteixi
en un trapezoide com correspon a una
visió obliqua. Hi ha visions obliqües
que corresponen a plans. verticals i
també, cosa més original, plans en
perspectiva horitzontal, com de pavi-
ments o de sostres.

Aquesta mena de visions no és por-
tada a cap d'una manera rígida com
si fossin reixes posades en un deter-

CADAMATI LLEGIU

AVUI
diari

en català
DEMANEU-LO AL VOSTRE QUIOSC

AVUI

AVUI
AVUI

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

Un diari per aífutur

SUBSCRIVIU-VOS-HI

minat angle de visió, sinó en funció de
trajectòries més complexes, com ;&}
l'observador o el seu objecte es mo-
guessin seguint corbes de diferent na-
turalesa.

A primera vista, una tela de yieira
da Silva pot semblar l'obra de diver-
sos pintors abstractes dinàmics, com
el francès Jean Bazaine o el portuguès
Carlos Botelho, però se'n separa perla
seva relació amb el tema de la pano-
ràmica, que ella té en comú amb pin-
tors històrics com Altdorfer o, àdhuc,
com Segantini.

El seu tema és clarament el tema
de la profunditat, que els abstractes,
fidels al concepte pla de la pintura,
concebuda com a «conjunt de línies,i
de colors posats en un cert ordre», se-
gons la definició de Maurice Denis, no
tenen mai.

Aquesta és la seva especificitat, allò
que fa que Vieira da Silva faci una
tasca que ningú més no fa.

Cal fer atenció, a més de la temàti-
ca de les línies i les taques, a l'univers
cromàtic que ella fa servir. És un uni-
vers d'una gamma, d'uns registres
també particulars. La tonalitat grisa
que domina els espais és com una en-
tonació de l'espai mateix. És el color
de la boira. És un color neutre que
evita de reproduir el de cap objecte
sòlid. Un color buit de cap significació
altra que la de la consciència de les
distàncies. Un color que juga com allò
que els acadèmics en deien la «pers*
pectiva aèria».

Els altres colors són rics de mati-
sos. Hi ha uns grocs i uns rosats molt
personals. En general són suaus i do-
nen la sensació d'ésser filtrats, segons
una idea de filtres que té també, en
ella mateixa, un sentit d'interpretació
de la distància. f

Es tracta, doncs, d'una poètica es-
pecial de la distància i del moviment,
d'altra banda portada a cap d'una
manera molt ambiciosa, no en relació
amb petites distàncies ni amb petits
moviments, sinó en relació amb una
visió còsmica, per la qual l'espai és
desitjat a nivell d'unes immensitats
poc freqüents o mai freqüents. /!

És bo que hagi estat possible de
veure a Barcelona l'obra de Vieira da
Silva, que té una significació tan es-
pecífica. No és una obra cridanera. És
una obra suau i moderada, que pot
ésser considerada prima i fràgil. Pot-
ser ho és, de prima i de fràgil, però és;
sens dubte, com respon a una llarga
carrera, autèntica. •
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OFERTES

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

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

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

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

Llicenciada en Psicologia amb expe-
riència professional en Escolar i Clíni-
ca cerca feina per a completar jornada
(escola o compartir despatx amb al-
tres professionals) Telèf. 389 00 58 o
STOP L'HORA Ref. 74.

S'ofereix noia 18 anys per a guar-
deria curs complert, de puericultura
sou a convenir. Truqueu a Elsa T.
33431 69 tot el dia o escriviu STOP
L'HORA. Ref. 50.

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

Grafista amb 7 anys d'experiència
s'ofereix. T. 308 72 15 o escriviu a
STOP L'HORA. Ref. 58.

COMPRES

Compro tots els discos de BOBI La-
poette, untant francès ja mort i mes-
tre d'en 6. BRASSENS. Escriviu STOP
L'HORA. Ref. 86 indicant adreça o te-
lèfon. Contestaré 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 Buit 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. 318
OS, gran, quasi nova, per 10.000
ptes. Tl. 803 60 39 o escriviu a STOP
L'HORA Ref. 85.

Grandiosa torre tipus xalet. Zona Pont
de Vallcarca. Superfície parcel·la 510
m2. edifici 1.000 m2. Façana a 2 ca-
rrers. 3 plantes més soterrani. Garat-
ge. Jardí ampli amb piscina. Aire
acondicionat- Parquet. Preu 16 m.
Sense soterreni, 13 m. Condicions a
convenir. Informació o visites. T.
213 57 08 matins, Sra. Núria.
STOP L'HORA. Ref. 9 1 .

A Cornellà venc o llooo local com-
post per tende {50 m2.) i sótan
(450 rn2.) zona cèntrica c/. Eduardo
Gibert junt Eduardo Clavé. Trucar T.
377 0 1 3 8 o escriviu STOP L'HORA.
Ref. 48 .

L'HORA
PETITS ANUNCIS

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

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

espai, fcn els anuncis hi aniran forçosament el n." de teW. o de referència
de l'anunciant.

NO ES MANTINDRÀ CORRESPONDÈNCIA DES D'AQUESTA
REDACCIÓ

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

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

VENDES

Menorca. CAP D'EN FONT. Venc par-
cel·la 740 m2. llum i aigua a 100
metres mar i al costat de Binibeca.
Telefoneu al 254 3 4 02. STOP L'HORA.
Ref. 93.

Venc fotocopiadora Canon 5.000
amb dos anys garantia (valor orig.
750.000 ptes.) p«f 500.000 ptes.,
pagament a convenir. T. 217 0 8 1 8 .
Domènec Nebot. Ref. 54.

Venda par mill 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 pams2 a
Esplugues de Llobregat preu a conve-
nir. T. Sr. Torres 3713619. STOP L'-
HORA. Ref. 45.

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

Uit nou metall cromat. Puja i baixa
accionat pels peus. Vendria per 8.000
ptes. Sra. UumLTI. 220 53 70 d'l l a
1 STOP L'HORA Ref. 80.

DEMANDES

Venedor perquè visiti boutiques i mer-
ceries per comarques i Barcelonès.
Baix Llobregat. Vallès Occidental,
Oriental, Maresme. Truqueu Sr. Mar-
larit. T. 3 5 1 1 9 24 tardes o escriviu

)P L'HORA. Ref. 92.
garit.
STOF

VARIS

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

LLOGUERS

Llogaria t o m a zona Valldoreix-La
Floresta. Preu a convenir, de part. •
part. STOP L'Hora. Ref. 55.

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

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

Llogaria masia (no enrunada). No més
de 10.000 ptes. a| mes. Zones indica-
tives: Las Guillaries, El Bergadà, el
Montseny, etc. Escriure a STOP L'Ho-
ra. Ref. 82. -, •. . . .
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Criatures!

UN DE$PATX PER A TOT EL CONSELL?

Es veu que el nomenament per a
ministre de Cultura de Ricardo de
la Cierva és font inesgotable d'a-
nécdotes. £1 ministre ha nomenat
uns quants catalans per al Consell
Superior de Cultura, organisme
consultiu per a temes esportius i
culturals. Hi són Baltasar Porcel,
Núria Espert, Carme Valero, Joan
Salvat i Marti de Hiquer, a part de
molts més de la resta de l'estat. Un
dels nomenats catalans que ha fet
més soroll ha estat en Josep M.
Castellet. Diu que els socialistes,
passat el moment de sorpresa ini-

cial, perquè no en sabien res, es
fregaven les mans: «Es comença
amb un infiltrat i vés a saber on
s'acaba I»

Ara, el fet més curiós és el que
deia a l'Avui en Baltasar Porcel,
quan contava que el Consell Asses-
sor tindrà fins i tot un despatx al
Ministeri de Cultura.

0 bé es tracta d'un despatx per
a cada conseller, o bé en comptés
de despatx és una sala de ball,«per-
què si no no s'entén com hi cabran
els vint-i-set membres.

EN CATALÀ, SI US PLAU •

Ja ens agrada, ja que els rètols es
vagin catalanitzant a poc a poc, però
ens agafen totes les esgarrifances
quan veiem rètols com el de la foto-
grafia. . >|;

Me'n guardaré prou de dubtar de
la bona fe del propietari o de l'agèn-
cia que així contribueix a la norma-
lització de la nostra llengua, però li
pregaria que s'assessorés una mica

ESTER AGUADO

abans de posar un rètol tan immens
com el de la cantonada Mallorca-
Enric Granados. Si ho hagués fet, se
n'hauria enterat • que «vivienda», en
català és «estatge, habitacle, mansió,
residència, domicili, etc», però no el
que ha posat. I que «calidad» és
qualitat», etc.

Una mica més de cura, si us plau i

ALT
PER

R3V1ITORIS
:RIA X
Tel 317 59 O

/

EN ROCA I JUNYENT
S'ESVERA

Fa uns dies, un dels molt so-
vintejats retards que té el pont
aeri Barcelona-Madrid d'Ibèria,
va fer possible que dos polítics
tan significats com Joan Reven-
tós, presidenciable socialista, i
Manuel Ortínez, ex-conseller de
Governació, es passessin una
hora llarga xerrant amistosa-
ment al bar de l'aeroport, tots
concentrats, sense adonar-se'n
gairebé del que els envoltava.

Fer allà a prop també corria
el diputat de Convergència Mi-
quel Roca i Junyent, i diuen
que quan va veure en Reventós
i l'Ortínez tan entusiasmats en
la seva conversa, es va esverar i
no feia més que mirar-se'ls amb
insistència. Tindria por el dipu-
tat d'algun pacte?

ELS APRENENTS D'ARTISTA, CONTRA LA LAU

I és que no hi ha dis-
cussió possible. La «Llei

" Seara» ha revoltat tothom
relacionat amb el món de
l'ensenyament. Fins i tot
l'Escola Massana es va
afegir a la setmana de
lluita contra la Llei d'Au-
tonomia Universitària. I
en una sortida al carrer
que van fer, donaren mos-
tra de la>seva originalitat
en acompanyar el carte-
Uet que refusa la LAU
amb una escultura, un
cap amb aire de senador
romà com a mínim de l'è-
poca d'August, que sem-
bla que mira amb repro-
vació l'endiastrada llei.
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EMPRESARIS AMB BARRA
Sempre havíem tingut entès

que els treballadors d'una em-
presa eren els qui reclamaven
augments de sou a llurs patrons,
i que la patronal s'hi negava,
habitualment.

Doncs es veu que amb això
de la crisi, tot es capgira. I si.
no, que els ho preguntin als pa-
trons de les barques de llum de
Vilanova i la Geltrú, que fa poc
van reunir llurs treballadors i
els van dir que després de l'aug-
ment de preus de combustible, i
amb la crisi que corre, en comp-
tes del terç de la pesca que sem-
pre es queda l'armador, se n'-
haurien de quedar dos terços
Per a poder tirar endavant.

Serà que ara la patronal ha
de demanar conveni a l'obrer?
0 serà - senzillament que corre
molta barra pel món?

Fauna & Flora JOSEP MARTÍ. I 6ÓM0BZ

Dos anys

Whén you and I grow up

When you and I
Grow up — Maite—
I mean that you and me
Shall go sailing in a big ship
Right over alt the sea
We'll wait till we are older,
For if we went today
You know that we might lose ourselves,'
And never firíd the way

MAITE Febres, dinou anys,
militant de la CNT.

Segons els papers, el dia
tal, a l'hora tal, en el carrer tal i tal
detall darrera detall tal, Maite
Febres fou detinguda acusada de l 'a-
temptat, tràgic, brutal, bestial
atemptat al «Scala», el qual costà
quatre vides.

Segons deuen continuar dient els
papers, després d'hàbil interrogato-
ri, després de no menys hàbils per-
quisicions indagatòries, després d'-
habilíssimes i traçudes pràctiques
sobre això, allò altre i allò de més
enllà, Maite Febres va reconèixer la
seva culpabilitat.

SEGONS se suposa que deu
constar en algun paper, la noia
es va passar dos anys a la pre-

só: cinc mesos a la Trinitat i la resta
a Yeserías. I ara, mira, resulta que
la deixen anar, és a dir: la posen al
carrer perquè la justícia no troba
que existeixin indicis racionals de
culpabilitat.

Aquests dos anys li van donar
temps per a dibuixar i per a escriure
versos. Com aquestes dues nenes
que miren nostàlgiques al mar i
aquest poema dirigit al seu advocat,
Seguí Parpal, en el qual parla del
somni d'un llarg viatge amb el mar
al fons, encara que també es diu
quelcom que potser nd hi, hagi
camí. Un d'anglès va més aviat
fluix.

PERÒ en un idioma universal,
això d'aquesta noia té nom: és
una putada. Una inmensa pu-

tada, que ens arrossega a tots: per-
què si després de dos anys la Justí-
cia no ha sabut trobar-la culpable, la
Justícia serveix per a poc; i si dos
anys han servit per a demostrar que
era innocent, la Justícia encara ens
serveix per a menys.

Perquè, en aquest últim cas, £com
es retornen dos anys de vida perdu-
da a una noia que només en tenia
disset en el moment que el mar, i
tantes altres coses, per a ella ja
només van poder un somni?
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BÜÏÜMlEtSÜBSCRlPCIó;

IÍH0RA1
IdoICatalúnyài

NOM I COGNOMS

ADREÇA

CIUTAT . . . . . . . . V . DTE.

PROVÍNCIA

PAÍS

Desitjo subscriure'm a L'HORA per un any.
L'Import de la subscripció el faré efectiu mitjan-
çant:

Taló bancari adjunt
Domiciliació bancària
Efectiu
Gir postal

a de

D
D
D
D

de
Signatura

PREUS D'UNA SUBSCRIPCIÓ PER UN ANY
(47 números)

Estat espanyol . . . . . . . . . . . . . . . . 3.300 ptes.
Europa 4.400 ptes.
Amèrica I resta del món 5.000 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
AGÈNCIA
:NUM. COMPTE/LLIBRETA
ITITULAR
DATA

Signatura

Un cop omplert
•nviar-ho a
L'HORA DE CATALUNYA
Aribau, 80, àtic, 1.*
BARCELONA-36

DILLUNS, 11
Música. Dintre de la XXII

Temporada musical organitzada
pel Patronat Pro-Musica, avui a
les 9 al Palau hi ha un interes-
sant concer. Martí Talvela al
baix i Ralph Gothoni, piano, in-
terpreten lieders de Schubert,
Rachmaninoff, Kuula i Mus-
sorgski.

Festival La Sal. El bar femi-
nista es troba amb problemes
econòmics i organitza un mag-
ne festival avui a les 10 al Ro-
mea. Hi actuen, entre altres,
M.* del Mar Bonet, Marina
Rossell, Elisa Serna, Laura Al-
merich, Carme Bustamante, M."
Josep Arenos, etc.

xaraa

Conferències. A les vuit, al
Palau Mornau, Ample 35, Xarxa
Cultural organitza la presenta-
ció de les revistes i diaris cata-
lans, entri ̂ Is quals hi ha L'HO-
RA, així com una exposició.
Aquest acte inicia una Setmana
de la Premsa Catalana.

«Del Pla Marshall a la CEE»
serà el tema tractat pel profes-
sor Rodés en el curset de rela-
cions internacionals. Es a les
vuit. al CIDOB-TM, Llúria 125.

TV .Al circuit català comença
la novel·la «La mort del líder»
de Ramon Planas, realitzada
per Roger Justafré i interpreta-
da per Rafael Anglada, Mercè
Sampietro, Rosa Novell. •

Comença un nou «Grandes
relatos», italià aquest cop.
«Martin Edèn» es basa en una
novel·la autobiogràfica de Jack
London. El material promet, no
sabem quà serà el resultat.

DIMARTS, 12
Hi ha fira a Balaguer i festa

major a Banyeres, Esparreguera
i Pallejà.

Op«ra. Segona audició de
l'òpera «Madama Butterfly» de

Giacomo Puccini, al Liceu, a les
17.30. L'última serà el dia 16.

Conferències. «Dona i políti-
ca a l'Amèrica Llatina», per Ju-
dith Astelarra i Graciel.la Co-
lombo, a les 7 a la Facultat d'E-
conòmiques de Pedralbes. ;|>

«La premsa catalana, ara»,
per Josep M. Figueres, a l'e*
tatge de Xarxa Cultural, Ampit
35, a les vuit del vespre. .;|"

TVE.«EI mon en català» no
té gaires crítiques bones. Avui
parla d'Egipte, «El Nil, l'aigua i
els deus». Al circuit estatal,
com sempre. 14

DIMECRES, 13 *
Conferència. Al Palau Mor-

nau, sobre «"L'Avui", una res-
ponsabilitat política», a càrrec
de Jordi Maluquer, dintre de Is
Setmana de Premsa Catalana
organitzada per Xarxa. Es a I M
vuit. •*'

Concert. Sota el nom de
«L'Orgue romàntic», Josep M.
Mas Bonet interpreta amb
aquest instrument obres de
Brahms i Uszt, al Palau a ies
vuit del vespre. '-,

TVE. L'invitat d'avui a «Mare
i fill» és Lluís Fenton i el títol,
«Macarrons a l'Empordanesa».
Abans, a les'13,30, recordeu
que hi ha «De bat a bat». >'

A destacar en el circuit esta-
tal que a les 8.20 hi ha futbol,
el partit Espanya-R. D. Aleman-*
ya. Tribuna de la historia, >'
UHF a les 10, ens parlarà de
l'assassinat de Prim. fi

DIJOUS, 14 Ï2
Hi ha fira a Hostalric, Òrgan-,

yà. Palafrugell i la Pobla de Li-
llet i festes majors a Les Ca-
banyes, Navarcles, Ribes de
Fressar i Serrateix. . ! À

Conferències. A Xarxa, Am-
ple, 35, a les vuit, «L'humor a la
premsa catalana», per Uuís So-
là i Dachs. -

Al Col·legi de Metges de
Barcelona, Bonanova 47, «La,
vida i la mort», pel psiquiatra
Antoni Colodron, a les vuit del,
vespre. *í |

Música. A Karma podreu e * |
coltar l'altra cara del flamenc &
càrrec de Manzanita, veu i 9UH
tarra, Rayito (guitarra), Hubert̂
(tecles). El Tete (congues) i Lu^
(percussió). Comencen avui i s ' l
hi estan fins diumenge, amb els-
horaris de sempre. %,
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.CONXITA SOCIAS

Capses de broderies, de Pep-
Maur Serra, a Caràtula (di-
jous).

Art. A la Galeria Caràtula,
(Travessera de Gràcia 96) aca-
ba avui una exposició de capses
de brodaries d'en Pep-Maur Se-
rra.

TVE. «Les nostres coses»
ens parla de «La història de l'Al-
guer». A les 17.3Q connecten
amb Lake Plàcid per a transme-
tre els Jocs Olímpics d'Hivern.
«Espanoles en el Pacifico» ofe-
reix la segona part de «Elcano
en Las Molucas», a les 20.30.

DIVENDRES, 15

Conferència. Ultima de la
Setmana de Premsa Catalana,
parlarà del futur d'aquesta i és
una taula rodona amb Josep
Faulí, Josep M. Cadena, Eugeni
Giralt i Josep M. Figueres. És al
Palau Mornau, a les vuit.

Música. A Lipstick, un grup
de l'anomenat rock andalús, un
dels més nous, Medina Azaha-
ra. actuarà aquesta nit.

Ai Palau, Teresa Berganza, la
coneguda soprano, acompanya-
da per Richard Amner al piano
interpreta obres de Haydn,

Brahms, Martín i Soler,
És a les 9 del vespre.

Nin.

TVE. A Més Vale prevenir,
«Accidentes laborales», a quarts
de nou, i a la segona cadena,
un clàssic del cinema mut, la
bellesa del qual roman inaltera-
ble. La va dirigir el 1927 F. W.
Murnau i la interpretà Janet
Gaynor. Senzillament «Amane-
cer».

DISSABTE, 16

Música. El concert de la set-
mana al Palau, avui a lós 7 I
demà al matí, porta el nom de
«Concert de Carnaval» i inter-
preta obres de la família
Strauss. Dirigeix Salvador Mas,
amb Karl Jacik a la citarà.

A Lipstick, avui i demà, el
Santi Rico Group. I recordeu
que avui és Carnaval I hi haurà
ballaruga per tot arreu.

TVE. A la tarda, «Chicas, chi-
cas, chicas», film de Norman
Taurog a glòria d'Elvis Presiey,
amb Stella Stevens. A la nit, un
film mític i consagració interna-
cional de Fernando Rey, «Franch
Connection», amb Gené Hack-

. man i Roy Scheider, dirigits per
Willlam Friedkin. A la segona
cadena , Rugby ent re
Anglaterra-Gal.le8 a les 17.30 i
de La Clave, com sempre, no
se'n sap res.

DIUMENGE, 17

Teatre. Per als menuts al
Romea, dintre del cicle Cavall
Fort. Avui, la «Joventut de la
Faràndula» representa «El prín-
cep blanc», al matí.

Art. A la Fundació Miro, es-
pai 10, .es tanca l'exposició
d'escultures de Merche Hoyos.

de Merche Hoyos a la Miró (diumenge).

A MÉS A MÉS

Teatre •

Al Centre Catòlic
d'Hospitalet, aquest
cap de setmana, re-
presentació de «La
Cabeza del dragon»,
de Valle Inclén, a cà-
rrec del GAT de l'-
Hospitalet.

A la Cúpula Ve.-
nus, torna l'especta-
cle «Futucum ras,
ras», amb Joan Gi-
meno i Ricard Arilla.

Cinema

L'estrena més
destacada ós «La
verdad sobre el caso
Savolta», d'Antonio
Drove i amb una llar-
ga història. Son in-

tèrprets López Vàz-
quez, Charles Den-
ner, Stefania Sandre-
lli i Ovidi Montllor.
La podeu ' veure a
l'Aribau. Balafià i
Rio. ^

També es pot par-
lar d'un nou film de
Dino Risl, mestre de
la comèdia, amb Ugo
Tognazzi i . Ornella
Muti. És «La chica
del atardecer» i la'
fan al Balmes. -

Llibres

Editorial Bruguera
treurà aviat el primer
volum de l'obra col.-
lectiva Història del
Marxisme. És dirigi-
da per Eric J. Hobs-
b a w n , Georges

Haupt, Franz Marek,
Ernesto Ragioneri,
Vittorio Strada i Co-
rrado Vivanti. Aquest
primer volum es titu-
la «El marxisme en
temps de Marxi».
Posteriorment sorti-
ran «El marxisme en
l'època de la II Inter-
nacional», fins a un
total de dotze vo-
lums. . , i j r .-

' Us Interessa l'es-
peranto? Si voleu
aprendre la llengua
internacional creada
pel Dr. Zamenhof,
podreu edreçar-vos
al Grup d'Esperanto,
Apt. Correus 27.066
de Barcelona. Si els
envieu 50 pessetes
en segells de co-
rreus, us trametran
una gramàtica amb
1.500 paraules del
vocabulari bàsic.

TVE. A la primera cadena,
Estrenos TV ens ofereix «Las ar-
tilleras» dirigit per Marvin

Pel que fa al UHF, recordeu
que el Rockford és a les 15.30.
Cap a les sis, connexió amb La-

«"•• ' - • ; ;

Veurem esqui des de Lake Plàcid (dijous i diumenge).

Chomsky i interpretat per Denis
Weaver. Ida Lupino, Linda
Evans, Nina Foch, etc. A Estu-
dio 1, «La sonrisa de la Giogon-
da», d'Aldous Huxley, amb Ma-
ria Massip, J. M. Pou, Inma de
Santis, Pastor Serrador, Andrés
Mejuto.

ke Pladd. El cicle a Luls Cua-
drado ens ofereix «Cantando a
la vida», d'Angelino Fons, amb
Massiel. I «A fondo» entrevista
el periodista francès Jean de
Lacouture. : , *



Tot fent camí ISIDRE AMBRÓS

El Carnestoltes
de Vilanova

£1 Carnestoltes és una ce-
lebració l'origen de la qual
no se sap ben bé, l'únic que
es pot afirmar és que es
duu a terme abans de Qua-
resma, tot fent barrila, en-
renou i xerinola.

£1 Carnestoltes es celebra
a nombrosos indrets de Ca-
talunya, però en molt pocs
està tan arrelat com a Vila-
nova i la Geltrú, lloc on s'-
ha realitzat sempre, mal-
grat que durant el franquis-
me tota aquesta sèrie d'ac-
tes públics estaven prohi-
bits.

A l'esmentada població
els festeigs duren més d'u-
na setmana, però els més
importants potser són els
que es realitzen a partir del
dia catorze del mes de fe-
brer, anomenat «dijous
gras». En aquest dia es fan
diversos actes que molt bé
es podrien dir privats, ja
que es commemoren d'una
forma particular a les dife-
rents entitats recreatives de
la capital de la comarca del
Garraf.

L'endemà, és el dia «l'a-
rrivo». Dia de l'arribada del
rei Carnestoltes a la pobla-
ció vilanovina; al qual van
a esperar, a l'estació, totes
les entitats, cadascuna amb
els seus membres disfres-
sats de forma col·lectiva. A
continuació es fa una pas-
sada fins la plaça de la vila,
lloc on en Carnestoltes lle-
geix el sermó que obre, ofi-
cialment, les festes. El ser-
mó acostuma a tractar, des
d'un punt de vista satíric,
diversos aspectes de la vida
quotidiana.

El dia setze, a la tarda,
hi ha el «Carnaval Infantil,

l'arribada del caramel; acte
en el qual hi participen mi-
lers de nens, tots ells dis-
fressats. A la nit hi ha el
clàssic ball de carnaval, al
qual assisteixen persones
Vingudes d'arreu de Cata-
lunya.

El dia disset surten les
comparses. Aquestes estan
formades per diferents pa-
relles, amb els vestits pro-
pis de cada entitat. Les
comparses fan diverses
passades pels principals ca-
rrers de Vilanova i quan es
troben amb les comparses
d'una altra entitat es pro-
dueix una batalla de cara-
mels. Això dura tot el matí i
és una cerimònia en la qual
s'arriben a tirar tones i to-
nes de caramels. A la tarda
hi ha danses populars i més
gresca.

El dilluns divuit, es durà
a terme «la Rua», desfilada

de carrosses de cada unaf
de les entitats existents. Fet.í
aquest que es tornarà a ce-J
lebrar per primera vegada:
d'ençà que es va acabar la'f
guerra. Per un altre cantó,^
l'entitat l'Acord, organitza;
la sortida als carrers dels;
Coros de Carnestoltes, que*
van pels carrers tot cantant
cançons satíriques.

El dia dinou, surt la com-f
parsa del Vidalot. Tot un;
munt de parelles amb dis-1-
fresses, que van tirant blat)-'
ordi i mill als «xafarders»*
que miren com passa la co-is
mitiva; també els amena-*
cen amb espolsadors. La*
jornada s'acaba amb un1

gran ball,
I en darrer lloc, un dia'

trist, el dia de cloenda.
Aquesta es produeix amb]
«l'enterrament de la sardi-;
na»; senyal inequívoca de
l'acabament de les festes.

Qualsevol cosa serveix
per a disfressar-se.

COM S'HI VA?

riflfnova i la geltrú

i autopista

-carretera

Hi ha diverses carreteres > n ^ ^ ^ ^ m a r

que duen a Vilanova i la ï* >—-5^*^ mediterrània
Geltrú. Una és per l'autovia
de Castelldefels, per enlla-
çar a continuació amb la
comarcal CC-246, tot pas-
sant per les costes de Ga-
rraf, fins arribar a Vilanova
i la Geltrú. Si es vol anar per l'interior, s'ha de viatjar per la nacional N-II, fins a Mo-
lins de ^ei i una vegada allà continuar per la nacional N-340 fins à Vilafranca del
Penedès, llavors es segueix per la comarcal CC-244 fins arribar a la població desitja-
da. 0 bé per l'autopista A-7, fins la sortida que mena a Vilafranca, després la comar-
cal CC-CC-244 duu a Vilanova.

Distància, en quilòmetres, des de Barcelona: 45.
Altres combinacions: Es pot anar amb els trens de la RENFE. Tots els que van cap

a Tarragona hi passen. Així com els que van a la capital de la terra ferma, tot pas-
sant per les contrades tarragonines.
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NOUS DISSENYS'
DE LA COL·LECCIÓ'.-..l

JOIA LONCINES r-y;
f/s nous rellotges extraplans '.' .'•

d'or 18 quirats, de quars 6 automàtics, .•;.
són l'exponent més alt de la . "* . •* ; ,
tradicional distinció i elegància de LONCINES

LONGINES 9^9
CRONOMETRADOR OFICIAL
DELS JOCS DE LA"
XXII0 OLIMPÍADA.
MOSCOU 1980

LONGINES
CRONOMETRADOR OFICIAL
DELS XIII JOCS OLÍMPICS
D'HIVERN
LAKE PLÀCID 1980

LONGINES
Qüestió d'estil



o talonari ideï la Gaixa"
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Més de 600 Oficines al seu servei.
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