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vostè
té crèdit

cada dia a 2.600.000 establiments

Una targeta
extraordinària

per als nostres
clients

No es tracta només que vostè tingui
avantatges si vol anar a Pestranger.

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

CAIXA DT5TAM5 DE CATALUNYA
CAIXA

DE TOT5

li ofereix gratuïtament la Targeta Master Charge



Carta del director

Molinas? «Connais -pas»
Amic lector:

La passada setmana em vaig haver de referir a la campanya al·lucinant que
ha engegat la patronal catalana per influir a les properes eleccions al Parla-
ment de Catalunya, ja que és una falta de responsabilitat amagar l'existència
de diversos programes de govern —que és el que de veritat es votarà el 2O-M-
per a llançar una pretesa divisió mental dels catalans entre marxistes i anti-
marxistes. " , •

Dèiem que les irresponsabilitats es paguen i no hem entrat encara en la cam-
panya oficial quan, en adonar-se'n que han ficat els peus a là galleda els partits
involucrats en l'operació Foment, amb l'excepció de la Solidaritat Catalana del
senyor Echevarría Puig, s'han afanyat a tractar de desmentir que ells hi tin-
guessin massa a veure en aquest assumpte.

Per què ara, aquest intent d'amagar responsabilitats? La raó és senzilla, però'
encara poc coneguda. El Foment, és a dir, el senyor Ferrer Salat i el senyor Mo-
linas, creien que aconseguirien arrossegar tot Vempresariat en una operació
d'aquest signe. Però una vegada més l'empresariat català ha quedat dividit, no
sols per l'actitud d'Acapic i d'alguna altra patronal de la mitjana empresa, sinó
també al nivell més alt. Alguns empresaris no entenen el per què d'una cam-
panya tan dissortada, que pot posar en joc el seu prestigi com a col·lectiu. Al-
tres han rebut amb sorpresa la creació a última hora, de pressa i corrents, d'a-
questa «Solidaritat Catalana» que porta al front de la llista dos homes de Fraga
a Catalunya, l'esmentat Echevarría i Miliàn Mestre. Per si això fos poc, aquest
últim és un dels tècnics que dirigeix la campanya del Foment. «Solidaritat Cata-
lana» -afirmen- restarà força a l'ajut que volien donar als altres dos partits.

En fi, el batibull ja està organitzat i no ós fàcil que s'arregli abans del 20 de
març. El senyor Molinas està molt preocupat perquè quan pregunten per ell a
empresaris i polítics tots afirmen que no l'han vist des de fa mesos.

Ben cordialment.

En aquest
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França
la neu més fàcil

43.000 Espanyols esquiaran a França

• -i

E U espanyols ban deico-
bert els grani avantat-
ges que ofereix la neu
francesa, pauant a és-

ser un dels primera clients del
món en les estacions d'esqul
gal·les.
Aquest sugment espectacular ée
degut a la varietat, qualitat I per-
fecta inlra-tlructuri da l«« esta-
cions Iranceses. Franca ha (et la
neu mét lacll perquè ell preus són
molt competitius, per la facilita»
d'esquiar s qualsevol tipus de pla-
tes sense esperes I fàcil perquè les
Agències de Viatge aconseguei-
xen «n aquest pals programes ca-
da cop méa Interessants.

Comdíplomar-88

No fa falta ser un campió per •
anar a esquiar a França. Les esta-
cions compten amb professors
que faran de l'aficionat més inex-
pert un bon esquiador, en mort
poc temps. Mes de eme mil pro-
fessors, per a tots els nivells, en
tots els Idiomes, estan a la seva
disposició.
Amb el mètode evolutiu, que nas-
qué en les ARCS, s'aprèn a es-
quiar en quatre dies.

Complets programes espanyols
per a esquiar a Franca

Són molts els Operadors Turístics Espanyols que han creat
programes complets d'eaqul a Franca: ALPE SKI, ASTER
CLUB MEDITEHRANEE. CLUB TEMPS LLIURE. ESQUÍ
FRANÇA. ESQUÍ TOURS. FESTIVAL DE NEU. HOTEL
PLAN (SKI PLAN). NEU. NEU A FRANCA, NEU FRANÇA.
NEU SKI. SKINEU. SKI-TOUR...
Per exemple, les agencies de Viatge ofereixen:
A Font Romeu, hotel amb pensió completa. 12.320 Ptes.
setmana, forfalts I viatge, I un apartament a SUPERDEVO-
LUY, per setmana I remuntadea 6.900 ptes. sense viatge o
Í 8 0 0 ptes. amb viatge en autocar.

L'ISQUI
MES ASSEQUIBLE
Per I» seva iNuacM a Franca

l p«l M U fxtu.
7 • tTACION·

«I Plrtn«u cíl·l» frtncè*
II ofsr·'nn le* mtnor»

poMieiMUU per • esquiar.
Forfdtt <S* remumsd** per tetmtna
que Mrvelxan «n wwslea «ttsetont.
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Inform·u·vo·-en a le* Estacions o <
les Agències de Viatge

L'esport de la neu
és alguna cosa més

que neu
Totes le* estacions, tant als Piri-
neus com als Alps, disposen al vol-
tant seu d'un món espurnejant I di-
vertit Hi ha establiments de tou
mena: restaurants, bars, discote-
ques, centres comercials... alxf
com piscines d'hivern, campa de
tennis, bltlter**, platea de patinat-
ge. Un món alegre I apassionant
es troba per ala moments que se-
gueixen rasqui

Serveis hotelers
a gran altura

Els hotels repartits en viles d'esqul
o al centre de les estaciona, són de
tot tipus, amb paisatges atractius.
Morts d'ella fan forfalts Indoent-hl
remuntades, lliçons d'esqul I pre·-1'
tacions dfcerse*. Bs apartaments
o estudis resulten una aKra realit-
zació per la facilitat de llogar-los
per setames, la Independència I el
preu, que pot oscil·lar dea de 2.000
ptea aetmana.
Ea pot trobar un hotel d'una estre-
lla per 800 Ptee diàries, de dos ea-i
treltea de de 1.120. de tres estre-
lles per 1.440 Ptes. I quatre estre-
nes de 2.240 a 4.000 Ptea.
Reserves: adreçar-se als sindicats
d'Iniciatives o Oficines de Turisme
de restació o a rhoteler.
La seva Agència de Viatges es-
panyola és la mes còmoda solució
per a resqulador espanyol.

400 Kms.
de pistes

Aquest és ut> exemple dar. El con-
junt d'estacions de LES 3 VA-
LLEES ais ALPS. disposa de 400
Km* de pistes, la distancia de Ma-
drid a Alacant. Un domini esquia-
ble que pot ser conalderat el més
gran del món. I amb uns serveis de
remuntada capaços de transpor-
tar en un sol dia 85Í.OOO persones.
La* remuntadea mecàniques més
altea amb pistes, tanyantzadea es-
tan a DEUX ALPES. que atenyen
una altura de 3.570 m. La pista
més llarga correspon a 2.400 m de
desnivell, sobrepassant ela 10 Km.

L'estaclo més alta ea VAL THO-
RENS (2.300 m) I restacló d* CHA-
MONIX pot ser la de mes gran ca-'
pacltat en disposar de méa de

PER A ESQUIAR A FRANÇA
NO FA FALTA SER MILIONARI

La forma mas econòmica són el* apartaments o estudia.
P»t exemple a LES ARCS costen dea de 8.000 Pta*. per
setmana per • dues persona*.

Els hotel* en pensió completa amb remuntades es troben
de* de 13.760 ptea per setmana.

Les ofertes sempre Interessant» del Plrlneu Frsnce* són
le* méa econòmiques per a lea ciutats pròximes.

UNA ALEGRE
ESTACIÓ m

38860 LfcS DEU* ALPES
f U I 6 Í J W 7

28.000 llits. Però encara hi ha
molta més «record*» eia Alp* i Plrt-
neu Francés.
A ELS QRANDS MONTETS (CHA-
MONIX) es troba un del* telefèrics
més ràpids del món amb 12 me-
tre* de recorregut per segon I • LA
PLAONE e* recorregut total éa de
6.530 metres.
Es un món complet per a
l'esquiador. Degut al* 360 lloc*
equipats per a aquest esport que
e* poden trobar a França, quasi
se'n pot elegir un de diferent per
cada dia de l'any.

INFORMACIÓ DE
DARRERA HORA

ELS SERVEIS OFICIALS DEL TU-
RISME FRANCÉS ofereixen la més

«om plata Informació de lea esta-
ciona hivernals franceses I dels
programes d'Agencies.

Madrid: Av. José Antonlo. 59. Ser
Barcelona: Corts Catalanes, « M
OE 9 a 11 de 3 a 6



Cartes a

L'HORA

CONTRA LA LLEI
D'AUTONOMIA
UNIVERSITÀRIA

Amics de L'HORA:
La comissió de cultura

del BEAN hem analitzat el
text del Projecte de Llei
d'Autonomia Universitària f
fem constar:

1. Respon al centralisme
Imperialista de l'Estat es-
panyol i representa un clar
atac a lés nacions que l'Inte-
gren, els òrgans autonòmics
de les quals no hi són tin-
guts en compte per a rés,
encara que de vegades se'ls
anomeni. Perpetua el dominí
del castellà per sobre de les
altres llengües nacionals, en
no exigir al professorat el
domini d'aquestes i en legis-
lar qué tot alumne pot exigir
l'ensenyament en la «tlengua
oficial dei Estado».

2. Institucionalitza la Uni-
versitat centralista pròpia
del franquisme en no dohàr
autonomia real a les Univer-
sitats. Aquest Projecte d'au-
tonomia només en té el
nom, sempre hi ha un con-
trol directe o Indirecte del
MEC o del Govern.

3. És regressiu socialment,
ja que institucionalitza les
Universitats privades, insul-
tant els treballadors. A més,
els en dificulta l'accés a
través de la Selectivitat, el
«numeru8 clausus», la matrí-
cula de cost real, etc...

Exigim:
a) La seva retirada imme-

diata de les Corts.
b) L'elaboració conjunta

per part de les Comunitats
Autònomes i de tots els es-
taments de les Universitats
respectives de les seves prò-
pies lleis i el traspàs total i
immediat de totes les com-
petències d'ensenyament a
'es Autonomies.

c) L'elaboració per les
pròpies universitats d'una

llei de transició a adaptar a
les Comunitats que encara
no gaudeixen d'autonomia.

Comissió de cultura
del BEAN
Barcelona

JOVES
ESCRIPTORS
, Amics de la revista L'HO-

RA: -
Estem formant l'ASSO-

CIAClO DE JOVES ESCRIP-
TORS EN LLENGUA CATA-
LANA, una entitat destinada
à la reunió i posterior pro-
moció de tots aquells nous
valors literaris catalans que
romanen inèdits I aïllats. Un
organisme què reuneixi les
joves promocions I què'ser-
veixi de punt de partença
per à activitats de tot tipus
dins el camp literari i cultu-
ral. Per això us hem dema-
nat- que Inclogueu aquesta
nota à la vostra revista.

En Tomàs M. Portà llançà
a L'AVUI la ideà de crear
una Associació de Joves Es-
criptors en Llengua Catala-
na. Nosaltres no solament hi
estem d'acord sinó que
creiem que caldria posar-s'hi
a treballar immediatament,
per això proposem a tots
aquells que hi estiguin inte-
ressats que es posin én con-
tacte amb nosaltres escrivint
a la Rambla, 36, 4rt. 2* -
Barcelona (2).

Oonant-vos les gràcies
per endavant, us fem arribar
la nostra ben cordial saluta-
ció

Carles Molins i Sabater
Barcelona

ELS BOSCOS I LA
PROCESSIONÀRIA

Senyor Director:
Voldria fer esment d'un

tema què no he vist tractat
enlloc I que em preocupa
profundament. Fa referència
als nostres boscos. Darrera-
ment, i per qüestions profes-

sionals, he corregut per di-
verses carreteres vorejades
de grans boscos de pins a
diferents contrades del nos-
tre pals. I en tots hi he tro-
bat un element comú: estan
absolutament infestats de
nius de processionàrla, no hi
ha pi que no eh tingui algun.'

Crec que això és greu. Si
no ho tinc mal entès, aquest
insecte és extremadament
perjudicial per al pi, i alhora
resulta de molt difícil exter-
mini. Voldria que algú m'a-
clarís de qui depèn el procés
d'acabar amb aquesta plaga
dels boscos de pins. Crec
que cal fer fumigacions en
avioneta, I m'Imagino doncs
què la Generalitat ho ho po-
drà fer, car es tracta d'un
procés costós i ja ho sabem
tots en quina situació es tro-
ba la nostra Institució d'au-
togovern.

Si depèn d'ICONA, espe-
ro que ja tinguin pensada al-
guna cosa per a deturar ai-
xò, perquè si no es fa quel-
com aviat ena podem trobar
amb els nostres boscos de
pins abocats a una mort len-
ta, però segura.

Espero que «a quien co~
rre8ponda» es prengui emb
Interès aquesta qüestió, ÉS
en bé de tots nosaltres.

. ••• Atentament
Ferran Saura i Garcia

Camprodon (Ripollès)

REXACH,
REPRESENTATIU
DE QUÉ?

Senyor Director:
Estic en desacord amb al-

guns qualificatius que poseu
al jugador del C.F. Barcelo-
na, Rexach, ja que preteneu
vendre la imatge de jugador
català més representatiu de
l'última dècada.

Els nacionalistes catalans
recordem dolguts les seves
declaracions contra el candi-

dat que representava l'opció
més catralanista i progres-
sista, el dia abans de les "
eleccions, difoses pel NOTI- ,
CIERO a bombo I platerets I
regalat a totes les persones
que s'acostaven a votar al
Nou Camp. . .

També dieu que les seves .
ideees es situen entre So-
cialistes I Convergents; no
entenc perquè va fer carn-
panya electoral per la candi-
datura oposada. . ' :

• Diu Rexach que no pot
pronunciar-se sobre l'actual
BARCA, perquè no II corres-
pon. Prou que ho' va fer ,
quan tampoc no II correspo-
nia i ho tenia prohibit tota la
plantilla per l'anterior Junta
Directiva, la qual volia
mostrar-se Imparcial davant
de les eleccions. Tots els ju-
gadors, excepció feta de Re-
xach I Cruyff, van mostrar
una imparcialitat total. -

Cruyff hó va fer per di-
ners. I tú per què ho vas fer,
Rexach? ' • , ' - - * •

Atentament . : :

Rossend Claramunt Villar
.•-.... , . Barcelona

REXACH,
MASSA TARD

Senyor Director: '. •
Em sembla què diuen que

és de savis rectificar. I me •
n'alegro que el jugador del '
Barca, Carles Rexach, recti-
fiquí d'alguna manera amb ^
les 'seves declaracions a
aquesta revista. Encara que,
lamentablement, arriben Una ..
mica tard. Ara ja tenim pre- ,
sident Núflez, .'tant si ens
agrada como si no. - ' '.*

Però és encoratjador que -;
els qui es van errar en aquell
moment vagin adonant-èe'n
del que representà i repre- -.
sentarà aquella elecció per
al club. '. '•
* Cordialment ' . • * -*

. Uufs Padrós
- ' Barcelona *
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CATALÀ A LA UNIVERSÍTAT

Entre l'esforç i la passivitat
LLÚCIA OLIVA i ÀNGELA VINENT

Maria Dolors Ibars, professora
d'Història de les Idees
Polítiques, a la Facultat de
Ciències de la Informació
s'expressa millor en català, per
això comença la seva classe en
aquesta llengua. De sobte,
s'aixeca un noi i demana que la
professora parli en castellà.
S'inicia una discussió entre
partidaris de les dues llengües i
finalment davant els arguments
del grup castellanoparlant,
Maria Dolors Ibars decideix de
continuar en castellà. Els
catalanoparlants de la classe,
que són majoria, s'adapten a la
situació sense protestar gaire.

Aquest fet va tenir Hoc el curs
1978/79, però aquell any i aquest
curs s'han repetit escenes com la na-
rrada a totes les facultats de les uni-
versitats barcelonines. La qüestió de
la llengua ha esdevingut un tema mo-
tiu de contínua polèmica a les aules
universitàries.

Segons les informacions recollides
per L'HORA, paral·lelament a l'esforç
de les autoritats de les tres universi-
tats de Barcelona perquè el català tin-
gui els mateixos drets que el castellà
dins de l'ensenyament, es produeixen
situacions de boicot (desigual segons
els centres) per part de grups reduïts,
però amb una inesperada incidència.
Tot i que el conjunt dels estudiants
d'aquests centres són majoritàriament
catalano-parlants (veure quadres 1, 2
i 3), no existeix una oposició forta en-
front de les provocacions. Molt sovint,
una autèntica minoria castellana im-
posa la seva llengua a un ampli grup
de catalano-parlants davant la passi-
vitat d'aquests i la indecisió d'alguns
professors...

La polèmica dels «Marges»

L'estudi aparegut al número 15 de
la revista, «Els Marges»: «Una nació

sense estat, un poble sense llengua?»,
el qual ha estat molt polèmic, afirma
que «la situació de conjunt de la llen-
gua catalana resulta, de molt, força
més precària avui dia que no pas du-
rant el transcurs dels decennis imme-
diatament anteriors». L'esmentada
anàlisi no sembla tan apocalíptica o
exagerada, com s'ha dit, si hom estu-
dia la situació actual del català a les
universitats barcelonines.

Conscients de la importància de

l'ensenyament en català per a la nor-
malització de l'ús de la llengua, els
equips rectorals intenten igualar
aquest al que es fa en llengua caste-
llana. Es pretén que hi hagin tantes
classes en català com en castellà i que
tot alumne pugui cursar cada matèria
en la llengua que 11 sigui més pròpia.
En els llocs on ja s'ha aconseguit això
el resultat ha estat que, en general,
els estudiants van més a les classes
que es fan en castellà que a les català-.

La normalització de la llengua a la Universitat va massa lenta



nes. La passivitat, la mandra i la inèr-
cia de continuar estudiant en l'idioma
en què sempre s'ha fet dominen a es-
tudiants i professors a l'hora de pren-
dre l'opció catalana, segons les opi-
nions consultades per L'HORA.

Un professor de la Universitat de
Barcelona del Departament de Filoso-
fia Catalana comentava: «Sembla que
entre les moltes vindicacions que es-
tudiants i professors han deixat en
mans del Rectorat, tot despreocupant-
se'n, s'hi compta la qüestió de la llen-
gua».

De tota manera, s'ha avançat molt
en els darrers anys i l'augment de l'ús
del català a la Universitat ha estat
considerable des de la mort del gene-
ral Franco. De les poques classes que
es feien en català mig clandestina-
ment durant els anys 60 s'ha passat a
aconseguir gairebé un 50% de cursos
en la nostra llengua a la Universitat
Autònoma i a la Central. Hom diria
que juntament amb l'esforç de les au-
toritats acadèmiques, el que ara es
viu és el resultat de la tasca endegada
a l'època de la clandestinitat. Enques-
tes realitzades els anys 77, 78179 en-
tre els alumnes que acaben d'ingres-
sar al món universitari i els que ja hi
porten uns quants anys, demostren
una progressiva catalanització dels
estudiants. Malgrat tot això, el camí
per aconseguir la normalització de
l'ús del català a la Universitat és molt
difícil i les accions iniciades no han
rebut, de moment, la resposta espe-
rada.

Forçada clandestinitat

£1 doctor Antoni Comas, catedràtic
de Llengua i Literatura Catalanes a la
Universitat de Barcelona recorda molt
bé aquella aula del pati de Lletres on
mig clandestinament, a finals dels
anys 50 i principis del 60 es van do-
nar les primeres classes de català nor-
matiu després de la guerra. Li fa som-
riure aquell preu simbòlic de 15 pes-
setes que costava la matrícula d'a-
quests cursos que ell va impulsar.
«Servien per a la festa que fèiem a fi-
nal de curs. Hi convidàvem un dels
Setze Jutges. Recordo que un any va
venir en Josep Maria Espinàs i una al-
tra vegada, en Miquel Porter», explica
Comas.

Els universitaris que en els anys de
la postguerra volien accedir a l'ensen-
yament en català ho havien de fer
d'amagat. Els era molt difícil de co-

UNIVERSITAT DE BARCELONA. CURS 1977/78
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Dades sobre el coneixement de la llengua extretes d'una enquesta realitzada
pel mateix centre entre 43.765 estudiants. -

ENTENEN EL CATALÀ

Bé Regular Gens

PARLEN CATALÀ

Bé Regular ' Gens
88,1% 8,4% ^9,77% 19,5%

ESCRIUEN EN CATALÀ ,/,.

Bé Regular Gens
19,27% 47,4%

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE BARCELONA. CURS 1977/78
QUADREU

Dades sobre el coneixement de la llengua extretes d'una enquesta realitzada
pel mateix centre entre 11.089 estudiants. .

ENTENEN EL CATALÀ

Bé Regular Gens
77,5%

Bé

19,2%

* PARLEN CATALÀ
Regular

3,3%

Gens

LLEGEIXEN EL CATALÀ

Bé Regular Gens
59,6% 34,4%

ESCRIUEN EN CATALÀ
Bé Regular. Gens

64% 24,1% 11,9% 13,5% 55,4% 31,1%

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. CURS 1977/78
QUADRE ni ;

Dades sobre el coneixement de la llengua dels alumnes de primer de les di-
verses facultats. -

Entén bé Entén regular Parla bé Parla regular
el català el català català el català

Escriu . Llegeix
català català

77,5% 13,7% 54% 26% 8,2% 51,2%

Dades sobre el coneixement de la llengua dels alumnes de la UAB, extrets
dels quatre darrers cursos. Cal notar, la progressió en la catalanització.

Entén bé Entén regular
el català el català

Parla bé Parla regular. Escriu , Llegeix
català català català català

83,5% 10% 60% 23,5% 14% 62,7%

néixer el lèxic científic en la nostra
llengua ja que com es sabut, la Uni-
versitat forçava l'estudiant a una to-
tal castellanització. Fins i tot matèries
sobre Catalunya, com la literatura i la
història, les havien de rebre en caste-
llà i els alumnes de les facultats de
Ciències havien de comprar de sota
mà els pocs llibres que tenien a l'a-
bast de lèxic científic català. El doctor
Oriol Casassas explica, per exemple,
com havia d'amagar els seus apunts
de classe perquè els prenia en català.

Des de l'any 1955, funcionava una*.
Comissió lexicogràfica comú a diver-
ses facultats de Ciències de la Univer-

sitat de Barcelona connectada amb
les de l'Institut d'Estudis Catalans.
XEC. Entre els anys 69 i 70, però,no
hi havia cap movimient estructurat de
normalització del català a la Universi-
tat. Encara que sí que existien intents
individuals i de grups de professors
lligats per interessos concrets, els
quals volien fer les seves classes en
català, malgrat fos de manera poc sis-
tematitzada i sense permís oficial.

Primeres iniciatives ] %
El dia 24 de juny de l'any 1965, .

quan Antoni Comas, de la Facultat de w



tem*

Filologia de la Universitat de Barcelo-
na, aconseguí la primera Càtedra de
Llengua i Literatura Catalanes, convo-
cada després de la guerra, no es podia
imaginar que al cap de quinze anys
aquella s'hauria convertit en dos de-
partaments de la mateixa Facultat
-Departament de Filologia Catalana i
Departament de Llengua Catalana,
amb una quinzena de mataries i una
vintena de professors—. La Càtedra
de Comas fou la primera que començà
a donar classes en català. Es convertí
en un important focus de catalanitza-
ció de la vida universitària, i es van
organitzar conferències i cursets de
lliure accés per a tots els estudiants.
Gabriel Ferrater hi donà durant uns
anys classes de Literatura Catalana,
també Maria Aurèlia Campmany i
d'altres.

L'actitud dels alumnes davant
aquestes iniciatives va ser molt favo-
rable i es va fer front amb èxit a la
ridícula campanya organitzada per a
rebentar la introducció del català a la
Universitat, encapçalada amb l'eslò-
gan: «El catalàn, lengua de la bur-
guesia».

D'altra banda, l'any 1968, Ramon
Folch, aleshores professor del Depar-
tament de Botànica a la Facultat de
Biologia, començava d'una forma to-
talment individual a donar les seves
classes en català. Aquest fet va influir
que gradualment altres professors s'a-
nessin afegint a la iniciativa i es pot
dir que cap als anys 70 aquesta Fa-
cultat recollia el més elevat nombre
de classes fetes en català de la Uni-
versitat de Barcelona.

«Ho fèiem d'una forma no regla-
mentada, però crèiem que com a pro-
fessors catalans era el nostre deure.
Vèiem com responia la gent i, per re-
gla general, era favorable. En aquella
època, la Facultat de Biologia tenia un
reduït nombre d'alumnes —uns 400-
i era una carrera on existien uns per-
centatges molt baixos d'estudiants fo-
rasters. Això, d'alguna manera, afa-
voria la nostra iniciativa. Resultava
inevitable, però, trobar-se amb petites
oposicions per part de gent que no en-
tenia el català; quan se'm presenta-
ven aquests cassos jo sempre responia
de la mateixa forma: feia entendre als
castellanoparlants que ells em merei-
xien molt de respecte, però que enca-
ra me'n mereixien més els altres que
estaven a casa seva. Intentava parlar
més a poc a poc, aclaria possibles
dubtes de llenguatge i els alumnes s'a-

Antoni Comas,
catedràtic de
Llengua i Lite-
ratura catalana
a la Universitat
de Barcelona.

naven adaptant. Sé d'alguns antics
alumnes meus, per exemple un de
Múrcia i un altre de Euskadi, que van
acabar la carrera sabent escriure el
català correctament», manifestava
Ramon Folch.

Manifest de Prada

Un paper importantíssim en l'inici
de normalització del català científic el
van jugar les diverses edicions de la
Universitat d'Estiu a Prada, a la Cata-
lunya Nord, i sobretot la de 1973, on
es va signar el que va ser conegut
com el «Manifest de Prada». S'hi vin-
dicava el dret i el deure d'usar la llen-
gua pròpia en els àmbits de la ciència.
Professors i professionals de les diver-
ses branques participaren en la con-
cepció d'aquest document. En un dels
seus paràgrafs es deia: «Entenem que
el català no esdevingué plenament
adults fins que a la seva sòlida trajec-
tòria literària no s'hi sumà l'enriqui-
dora aportació de la terminologia i de
la utilització científica i tecnològica».
Es demanaven mesures «per superar
la penosa circumstància que viu la
llengua» i es va donar molta impor-
tància a la confecció dels vocabularis
científics, base principal, no sols per-

què es pogués fer ciència i tècnica, si-
nó també, per l'ensenyament en cata-
là, «que es el que permetrà de mirar
al futur amb una certa esperança».

Aquest document comprometia
d'alguna forma a fer els possibles per
canalitzar a nivell pràctic tot el que
allà quedava escrit. Per això molts
dels sotasignants que fins aquell mo-
ment havien estat indecisos i vacil.-
lants, varen començar a prendre pos-
tures molt més fortes en defensa de la
llengua.

Pla Maluquer i mort
de Franco "~~*

Mentrestant a la Universitat de
Barcelona, l'endegament del Pla Ma-
luquer, el curs 1969-70, permet una
flexibilització del pla d'estudis i es co-
mencen a fer moltes més classes en
català. No serà, però, fins a la mort
del general Franco quan es generalit-
zarà a les diverses universitats l'en-
senyament en català. Alumnes i pro-
fessors organitzen un gran enrenou
per aconseguir aquesta fita.

Paral·lelament, ja s'estaven creant
els Grups Dinamitzadors del Català»
formats per alumnes i professors de
les diverses facultats de les tres uni-
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versitats de Barcelona. Aquests grups,
que no quedaren reglamentats fins al
curs 75-76, foren la primera iniciati-
va organitzada cara a impulsar l'ús
del català a la Universitat. Des d'un
primer moment, es va veure la neces-
sitat de realitzar cursos de català on
hi poguessin assistir alumnes, profes-
sorat i personal no docent i, d'altra
banda, estudiar la fixació de la termi-
nologia catalana en els diversos
camps de la tècnica i la ciència per tal
de fer possible l'ensenyament en
aquesta llengua.

Malgrat l'ampli consens que les

ta Facultat, solament un 28 per cent
declarava escriure bé el català, un 39
per cent amb dificultats i un 32, gens.
A aquestes dades, es pot afegir el fet
que un 88 per cent declarà que ente-
nia bé la llengua i un 69 per cent que
la parlava bé, mentre que només un
2.5 per cent reconeixia que no l'ente-
nia gens ni mica.

Badia i Margarit, rector

A la Universitat Central, quan l'any
1978, Antoni Maria Badia i Margarit,

Antoni Maria Badia Bargarit, rector de la Universitat tcentral».

classes s'havien de fer en català, un
informe realitzat el curs 78-79 pels
grups dinamitzadors del català sobre
la situació de la llengua a la Universi-
tat de Barcelona, concretament, a l a
Facultat de Filologia, deia que la si-
tuació era preocupant perquè en ge-
neral es partia del castellà per a intro-
duir els estudiants en altres llengües.
Una de les causes era l'alt nombre de
professors que desconeixien el català,
l'altra, la manca de diccionaris i de
llibres d'estudi i de consulta en cata-
là. Una darrera, encara que ncnBS ci-
ta, devia ser per problema dels alum-
nes.

En una enquesta realitzada el curs
1977-78 entre 2891 alumnes d'aques-

catedràtic de Gramàtica Històrica de
la Llengua Catalana, es converteix en
rector, s'encarrega molt directament
de la normalització del català a la ins-
titució. La creació de la Comissió So-
ciolingüística serà un pas més de cara
a sistematitzar i impulsar la catalanit-
zació de la Universitat o almenys
aconseguir que aquesta llengua tingui
els mateixos drets que el castellà. La
tasca que emprèn l'esmentada comis-
sió és continuació de la que ja havien
portat els grups dinamitzadors del ca-
talà. Depèn directament del Rectorat i
el seu president és el mateix doctor
Antoni M. Badia i Margarit, i el secre-
tari, l'expert en català administratiu,
Carles Duarte.

El rector seguirà molt de prop la vi-
da d'aquesta comissió que «té una
existència bastant difícil i es troba
amb diversos problemes per a cobrir
els seus objectius», explica Duarte.

La tasca d'aquesta Comissió Socio-
lingüística es concentra en impulsar
l'ensenyament en català a la Universi-
tat, els cursos de català i la catalanit-
zació dels rètols i de l'administració.
D'altra banda, s'encarrega de resol-
dre els distints problemes derivats de .
la normalització del català.

«El Rectorat de la Universitat de
Barcelona s'ha proposat que a totes
les facultats es doni el màxim nombre • -
possible de classes en català. Això
pràcticament ja s'ha aconseguit i avui
el 50 per cent dels cursos que se se-
gueixen a la U. B. es fan en català»,
explica Carles Duarte, secretari de la
Comissió Sociolingüística.

Manquen dades concretes

Existeix una quasi total manca
d'estadístiques sobre l'ensenyament
en català a la Universitat de Barcelo-
na, però per les declaracions d'alum-
nes i professors, sembla que les previ-
sions manifestades per Carles Duarte
s'acompleixen força.

Problemes d'organització i burocrà-
cia solen ser la causa de l'absència de
dades concretes. Així i tot, d'un esbo-
rrany d'enquesta, realitzada entre els
professors de la Facultat de Físiques
de la U.B. el curs 1978/79 sobre el
nombre de classes que es donen en
català, es poden treure algunes con-
clusions. Aquestes dades, que s'han
de considerar amb precaució degut a
les deficiències de la mateixa enques-
ta, diuen que en general els que donen .
les classes en català son més els pro-
fessor adjunts i agregats que els cate-
dràtics. Es pot comprovar per exem-
ple, que en el Departament de Termo-
logia, de les 108 hores de classes set-'
manals, 52 eren donades en català.

D'altra banda, es vé intentant ja
des fa dos o tres anys, que en els cur-
sos on l'alumnat es molt nombrós i es
requereixi establir dos o més grups
per cada assignatura, almenys un
d'ells es faci en català. • • >

El doctor Badia i Margarit manifes- .
tava el seu desencant pel fet compro- .
vable que les classes en llengua caste- .
llana són seguides per un nombre més
alt d'alumnes que les que es fan en

. català. «El pitjor de tot és que molts ̂
dels que van a les deies castellanes r
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Caries Duarte, secretari de la Comissió Sociolingüística de la Ü.B.

les mateixes funcions que la Comissió
Sociolingüística de la Central, és a dir,
impulsen els cursos de català, tenen
cura que siguin catalanitzats els rètols
i documents informatius, etc.

Cal dir que en el curs 77/78 només
un 20 per cent de les classes es feien
en català. La Universitat Politècnica
pateix del mateix mal en la qüestió de
manca de dades que la Universitat
Central i en aquests moments no exis-
teixen estadístiques concretes que
mostrin amb exactitud el nombre real
de cursos o grups que es donen en
llengua catalana.

Estès bilingüisme
a l'Autònoma

A la Universitat Autònoma de Bar-
celona, com a les altres dues universi-
tats barcelonines, hi van haver inicia-
tives espontànies d'ensenyament en

són catalanoparlants», manifestava el
rector.

Badia i Margarit creu que una for-
ma d'aconseguir que assisteixin més
alumnes a les classes que es fan en
català seria intentar que aquestes fos-
sin donades pels professor més acre-
ditats en la matèria, tal com es va fer
l'any 1932 en la primera Universitat
Autònoma. De fet, Badia i el seu equip
segueixen els passos d'aquella expe-
riència en la seva tasca de catalanit-
zació de la Universitat de Barcelona.

Universitat Politècnica

El 30 de juny de 1976 el claustre
general de la Universitat Politècnica
de Barcelona acorda la realització de
classes de català en els diversos cen-
tres. Organitza l'estudi i difusió de la
terminologia tècnica i científica cata-
lana; és a dir, decideix de fornir la
llengua d'uns instruments per a
expressar-se d'una manera precisa i
també d'afavorir l'ús del català en to-
ta classe de publicacions tècniques i
científiques. Però no serà fins el curs
1976/77 quan un grup de professors
de l'Escola d'Enginyers es reuneixen
per a reflexionar sobre la normalitza-
ció del català i, per primera vegada,
es planteja públicament de fer les
classes en català. A partir d'aquest
moment la implantació d'aquesta
llengua en la docència augmenta mo-
deradament a la Politècnica.

Des del 1977 la U.P.B. té establer-

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE BARCELONA. CURS 1977/78
QUADRE IV

Dades sobre el coneixement de la llengua extretes d'una enquesta realitzada
pel mateix centre entre el 35,8 per cent del professorat.

ESCRIU EN CATALÀPARLA CATALÀ
Bé Regular Gens Bé

76,8% 18,1% 5,1%
Regular Gens

25,7% 55,2% 19,1%

Ús habitual
20,6%

ÚS DEL CATALÀ A CLASSE

Ús habitual o parcial Grups donats en català
57% 145

tes unes normes de comportament
lingüístic: «Les situacions i actuacions
de caràcter general han d'ésser realit-
zades prioritariament en català, men-
tre que les situacions i actuacions de
caràcter més personal (classes, exà-
mens, escrits diversos, etc.) poden
ésser fetes en la llengua elegida per
l'interessat».

A la pràctica aquesta normativa no
afavoreix l'ús del català d'una forma
generalitzada ja que en existir un alt
percentatge de professorat i d'alum-
nes que no escriuen el català (veure
quadres II i IV), la majoria de treballs
i exàmens són realitzats en, llengua
castellana.

El mateix any 1976 neixen en
aquesta Universitat les Comissions
Normalitzadores de l'ús del Català,
integrades per un representant de ca-
da centre. Aquestes comissions tenen

català durant els cursos 69 i 70, anys
que coincideixen amb la creació i pri-
mers anys d'aquesta nova universitat

L'ús del català de forma espontània
per part de professorat va anar aug-
mentant d'una forma força considera-
ble, sobretot a l'escola de Professorat
d'EGB a Sant Cugat i en alguns depar-
taments de la Facultat de Lletres. Pe-
rò no va ser fins a principis de l'any
1976, coincidint amb el nomenament
del rector Josep Laporte, quan es va
reglamentar l'increment de l'ensenya-
ment en català. Aquest mateix any/fo-
ren constituïdes les Comissions Nor-
malitzadores de l'ús del català,/sem-
blants a les ja esmentades de la Uni-
versitat Central i de la Politècnica i
que òbviament tenen leB mateixes
funoions. /

Actualment, es pot dir que el bilin-
güisme està força estès en totes les fa-
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ciutats de la U.A.B. (veure quadre Vò),
encara que segons explica Josep Gri-
foll, responsable d'aquestes Comis-
sions a l'Autònoma, el darrer curs es
va notar un cert retrocés en la dinà-
mica que es portava.

En el Claustre de l'any 1978 es tor-
nà a reafirmar per part del rector La-
porte i dels membres de la Junta de
Govern de l'Autònoma, que es farien
tots els esforços perquè el català tin-
gui cada cop més incidència a tots els
nivells universitaris. Va ser també
aprovat un comunicat on es deia:
«Tots els integrants de la U.A.B. poden
expressar-se en la llengua que vul-
guin, però han de conèixer també el
català».

Progressiva catalanització

Existeix a l'Autònoma una progres-
siva catalanització dels estudiants a

A la Universidad Autònoma, com a
la Central, existeix un desdoblament
de grups quan en una determinada
assignatura s'hi matriculen molts es-
tudiants i ja està establert formalment
en aquests casos que un dels grups si-
gui fet en català.

Pocs escriuen en català

«A l'Hospital Clínic, on estudio ter-
cer de Medicina, existeix un desdobla-
ment de cursos però un índex de gent
molt més elevant, va als de castellà,
tot i ésser catalanoparlants. Fona-
mentalment, per una raó, perquè com
jo, malgrat que sóc d'aquí, ens costa
més escriure i agafar apunts en cata-
là», diu Albert de la Chica. Per la seva
banda, Josep Oriol, alumne de quart
d'Econòmiques a la Universitat Autò-
noma diu: «Jo vaig a les classes que

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. CURS 1977/78
QUADRE V

Percentatge de classes fetes en català i castellà.

Facultat
Classes en

català
Classes

en castellà

Classes
en les dues

llengües com-
binades

Medicina 45,1
Lletres 53,2
Econòmiques 47,8
Ciències 44,6
Dret 33,3
Escola Professorat d'EGB 88,0

TOTAL 51,84

47,1
30,3
28,3
44,1
40,0

7,4

7,8
8,4

23,9
11,3
26,7

5,6

36,53 10,88

UNIVERSITAT'; OE .BARCELONA ';_:••; O

Els cursos de llengua catalana són un primer pas

mesura que aquests van avançant en
els cursos. Segons es pot veure en el
quadre n.° HE, molts alumnes que en-
tren en el primer curs sense entendre
el català o tenint-ne molt poc coneixe-
ment arriben a cursos més superiors
amb una més alta comprensió d'a-
quest idioma.

es fan en català, però agafo els apunts
en castellà i els exàmens també els
faig en aquesta llengua perquè mai
ningú no m'ha ensenyat a escriure en
català i m'horroritzaria de fer errors
ortogràfics».

El desconeixement de la llengua ca-
talana a nivell d'escriptura per part

de la majoria de l'alumnat és un fet/
Els mateixos catalano-parlants adme-
ten els problemes que tenen amb la
seva llengua; però, alhora, no fan en
general cap esforç per superar la si-
tuació. Com deia el professor de la
Central, Carles Duarte, per comoditat,,
per inèrcia o mandra van majoritària-
ment a les classes que es fan en caste-
Dà.

Una mostra flagrant de la passivi-
tat dels estudiants respecte el català
és l'experiència de les clases d'aques-
ta llengua organitzades per les diver-.
ses universitats barcelonines.

El curs 1978-79 s'inicien a la Uni-
versitat de Barcelona cursos de català
per als estudiants, professors i perso-
nal no docent. Malgrat les 96 hores de
classe que es donen cada dia 1 que la
matricula costa 2.000 pessetes per tot
l'any, només s'hi apunten 1.200
alumnes. < Enguany, a pesar que
aquestes clases tenen molt bona ano-
menada, només s'han matriculat
2.400 persones. La Universitat de
Barcelona compta amb més de 42.000
alumnes i uns 20.000 professors. • .

A la Universitat • Politècnica, on
també s'han endegat cursos per apre-
nentatge del català, el nombre d'a-
himnes participants és força reduït..
En el curs 1978-79, de més de 11.000
alumnes matriculats, només es van
apuntar uns 800 als cursets de llen-
gua catalana. • . '
. Coincideix, també, amb les altres
dues universitats el baix índex d'estu-
diants de la Universitat Autònoma
que els darrers anys s'han matriculat
als cursos de català. «Primer hi ha
molta gent que mostra el seu interès i
fan l'esforç per anar-hi però a mesura
que avança el curs es van desinflant
ja que posen en primer terme la ca-
rrera que estudien i quan comencen a
venir èpoques d'exàmens abandonen
els cursets de català cara a poder te-

• nir més temps per estudiar», manifes-
j ta Josep' Grifoll, responsable de les
| Comissions Organitzadores de l'us del
; català a l'Autònoma. • ,
| «Cal tenir en compte que en moltes
1 carreres universitàries ja està inclosa

d'una forma opcional l'assignatura de
català i creiem que s'han d'aconse-
guir que en totes les Facultats, siguin
de Ciències o de Lletres, es pugui esta-
blir el català com assignatura opcio-
nal» amb els mateixos drets, a l'hora
d'avaluar, que qualsevol altra matèria
de la carrera. Aquesta seria una fór-
mula que faria augmentar molt consi-
derablement el nombre d'estudiants
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interessats en aprendre el català)» diu
Josep GrifoD.

Passivitat dels catalanoparlants
Així com després de la mort de

Franco es produeix un ampli senti-
ment entre l'alumnat a favor del cata-
là, avui no solament no hi ha un inte-
rès gaire generalitzat per la llengua,
com ho demostra les dades que aca-
bem de donar, sinó que els estudiants
en la seva majoria catalano-parlants,
no responen a provocacions concretes
sobre aquesta qüestió, «Quan un
alumne es posa rebec en una classe que
es fa en català i demana que es canvïi
al castellà, rarament intervenen els
altres companys defensant l'opció ca-
talana», diu Carles Duarte, professor
de la Universitat de Barcelona.

«Habitualment, les pressions per a
tornar a fer en castellà alguns cursos,
no parteixen, però de grups nombro-
sos, sinó que solen ser protagonitzats
per un grupet o bó per una persona

sola. Per això resulta més greu la pas-
sivitat de la resta d'estudiants», mani-
festa Duarte.

En aquests conflictes a la Universi-
tat de Barcelona intervé directament
la Comissió Sociolingüística, la qual
intenta sempre que no es torni enrera
en l'ús del català.

La mateixa opinió del professor
Duarte ha estat confiada a L'HORA
per alumnes i professors de les altres
universitats de Barcelona.

Tanmateix, Miquel Gassiot, subdi-
rector de l'Institut Químic de Sarrià
ha manifestat que creu que estem da-
vant d'un retrocés pel que fa a l'ús de
la llengua i d'un rebuig més ampli que
en anys anteriors. A l'I.Q.S., on es
feien classes en català ja molt abans
de la mort de Franco si els alumnes
així ho decidien, actualment es pot
apreciar un cert boicot per part d'al-
guns grups poc nombrosos però que
aconsegueixen d'imposar el castellà
degut a la manca d'oposició de la ma-
joria d'alumnes.

El professorat,

CADA MATI LLEGIU

AVUI
diari

en català
DEMANEU-LO AL VOSTRE QUIOSC

AVUI

AVUI
AVUI

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

Un diari per al futur

SUBSCRIVIU-VOS-HI

responsable

Quant als professors, el problema
és el mateix. La mobilització d'ensen-
yants que defensaven una Universitat
Catalana i democràtica es va acabar
un bon dia i ara són difícils les ac-
cions conjuntes. «A la Universitat Cen-
tral segons explica Carles Duarte, es
donen actituds testimonials per paït
de determinats professors, però no hi
ha una conscienciació col·lectiva. Al-
guns professors catalans continuen
donant les seves classes en castellà
per inèrcia». .,M

Ramon Folch, ex-professor de Botà-
nica a la Facultad de Biologia, mani-
festa d'una forma totalment taxativa
la responsabilitat que, segons ell, te-
nen els professors cara a incrementar
l'ús de la llengua catalana, tot dient;
«No ens enganyem, però els fonamen-
tals responsables del grau relativa*
ment discret que actualment es dóna
en la catalanització de la Universitat

l e s altres escoles han de seguir ïexempte-

són els professors, perquè aquests han
de saber en quina universitat estan i a
quina societat s'adrecen. Si no ente-
nen això, no es mereixen el càrrec do-
cent que ocupen. Si el professor és el
primer que cedeix a la línia més fàcfl»
mai no arribarem enlloc. S'ha de res-
pectar les persones, però, alhora, és
molt important no cedir. Cal prendre
mesures contundents en un futur prò-
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Existeix una total manca d'estadístiques sobre l'ensenyament en català
a la Universitat de Barcelona.

xim perquè les generacions combati- lumnat escriu el català. Això repre-
ves ja estan quedant enrera». senta per als universitaris una greu

dificultat a l'hora d'agafar apunts i
Amb les dades a la mà publicades fer exàmens. £1 professor, per

per la Universitat Politècnica compro- estalviar-se problemes renuncia, ales-

els professors de l'escola d'enginyers van-x ser els primers en refle-
xionar sobre la normalització del català >'

vern que un 60 per cent del total de -
professors parlen català però quan
ensenyen, només un 20 per cent d'ells
bo fan en aquesta llengua. Les moti-
vacions poden ser diverses: una la
inèrcia que ja esmentàvem abans;
una altra, les deficiències en la fixació
de la nomenclatura científica catala-
na i, una darrera, podria ser el fet
que només un 13,5 per cent de l'a-

hores, a donar les classes en la pròpia
llengua. . *

Val a dir que també existeixen ini-
ciatives d'alguns professors per anar
introduint d'alguna manera el català
a les seves classes, on la majoria de
l'alumnat no sap escriure en català,
per exemple es donen apunts ciclosti-
lats en aquesta llengua, malgrat que a
l'hora d'explicar, ho facin en castellà,

--•>• Rètols i comunicats
* interns « ~ ~

La catalanització dels rètols i de tot
tipus de comunicats interns de la Uni-
versitat es pot dir que ja és un fet. Les
Comissions Organitzadores de l'ús del
català es van encarregar directament*
que en poc temps es canviés l'idioma
en tots els rètols, tant interiors com
exteriors, i que tots els informes, co-
municats i impressos per a ciclostilar
fossin escrits en català,.Queda encara
algun rètol en castellà, sobretot a l'in-
terior de la Politècnica, però, segons
ens explicà un membre de la Comis-
sió, aquest fet és degut a problemes
burocràtics i s'està intentant resoldre-

( ho d'una forma immediata. A la Uni-
versitat dé Barcelona, concretament,
s'ha retolat en català però quan és
inevitable (en llocs concretsjs'utilitza
la fórmula bilingüe. •

Una Universitat
catalanoparlant

«La Universitat ha de ser catalano-
parlant, tot i que pot estar oberta a la
utilització de qualsevol altre idioma,,
ja sigui el castellà, l'anglès o el fran-
cès, car per això és la Universitat. Pe-
rò el que estigui oberta no vol dir que
qualsevol de les altres llengües domini
com ara passa amb el castellà», mani-
festa l'ex-professor de Botànica Ra-
mon Folch. . ../« .

Aquesta afirmació, però, un cop.
vistes les dades informatives sobre la
situació de l'ús del català a la Univer-
sitat, queda com una utòpica fita a
aconseguir, ja que cal observar que a
les Facultats on el procés de catalanit-
zació és més avançat, com a molt, es
dóna una situació de bilingüisme i per '
tant s'està molt lluny d'arribar a una
Universitat catalanoparlant .. ,.

Per la seva banda, el rector de la
Central, Antoni M. Badia i Margarit,
creu que «no es pot aspirar més que a
un bilingüisme, si més no en un termi-,:
ni no massa llunyà, però això si, amb
tendència cap a una normalització to-.
t a l » . .. ' . • . . . „ , '; ... .....'•'". ' , -;

«Veig el futur moderadament optí-.
mista i crec que ens en sortirem. Si
mirem endarrera veiem que el català.
s'ha trobat davant situacions més
greus i les hem superades gràcies a la
voluntat del nostre poble», acaba
dient el doctor Badia i Margarit. •
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VINT-I-DUES LLISTES PER AL PRÉMER PARLAMENT

Candidatures per a tots
els gustos
ALBERT GARRIDO

La sopa de lletres continua. Contra els pronòstics fets per alguns
politicòlegs en el sentit d'avançar una implacable disminució
d'ofertes polítiques en les pròximes eleccions al Parlament de
Catalunya, resulta que a l'hora de la veritat s'han inscrit vint-i-
dues candidatures. No són les trenta que van competir el 15-J,
però la diversitat de llistes del 20-M no està malament.

On la cosa és més espectacular és a
Barcelona. Ni més ni menys que
1.870 ciutadans estan disposats a
partir-se el pit per aconseguir un dels
escons. Les setmanes vinents els
carrers s'ompliran de socialismes,
unionismes, comunismes i altres espè-
cies polítiques pràcticament descone-
gudes fins fa pocs dies. Juntament
amb les opcions clàssiques, tinguin o
no representació parlamentària, la
iconografia política ha elevat als al-
tars electorals sigles i noms d'allò més
insospitat.

Deixant de banda les opcions políti-
ques amb diputats i senadors —Cen-
tristes de Catalunya (CC-UCD), Con-
vergència i Unió, Esquerra Republica-
na de Catalunya, Partit dels Socialis-
tes de Catalunya i Partit Socialista
Unificat de Catalunya— i el «forfait»
d'Aliança Popular i Coalició Democrà-
tica, la resta de candidatures poden
agrupar-se en funció de la seva ubica-
ció política i la seva popularitat en les
següents famílies: esquerra clàssica
no parlamentària, nacionalistes radi-
cals, dreta pintoresca, esquerra gru-
puscular, neolerrouxistes i neofeixis-
tes.

Dins el primer grup tothom té una
carta de presentació més o menys
acreditada. ~El BEAN-Unitat popular,
que encapçala l'ex-senador Lluís Ma-
ria Xirinacs, inclou el Bloc Català de
Treballadors i nacionalistes radicals,
tot això articulat amb aspiracions de
convertir-se en un moviment de mas-
ses. El Partit Sindicalista, que el 20-M
es presenta amb l'apèndix del Partido
Socialista del Pueblo Extremefio, ofe-
reix l'opció d'un socialisme «llibertari
i autogestionari», segons definició
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d'un dels seus candidats. Quant a la
coalició Unitat pel Socialisme, reuneix
els noms més coneguts de l'esquerra
que de prop o de lluny està a les por-
tes de la representativitat parlamen-
tària: Partit dels Treballadors de Ca-
talunya, Moviment Comunista de Ca-
talunya i Lliga Comunista Revolucio-
nària.

Nacionalistes d'Esquerra omple so-
la l'apartat dedicat al nacionalisme
radical. Darrera de Jordi Carbonell
un grup conegut de independents i ho-
mes de partit de significada militància
nacionalista s'han trobat per provar
sort en una alternativa que per més
que es vulgui no deixa de recordar les
experiències basques d'Euskadiko Es-
querra i Herri Batasuna.

Dretes pintoresques
La cosa comença a fer-se complica-

da quan s'intenta saber qui són i què
pretenen els homes que sota quatre
etiquetes diferents volen representar
una dreta desconeguda o pintoresca,
i Qui són uns dits conservadors de Ca-
talunya? iD'on ha sortit el Partido
Nacionalista Independiente? i Qui in-
jecta moral al senyor Maysounave
perquè una vegada més presenti llista
el Partit Proverista? £On és el poder
de persuassió d'una anomenada Soli-

daritat Catalana per a obligar els sen-
yors d'Aliança Popular a presentar els
seus candidats dins aquesta llista re-
nunciant al seu nom? De les quatre al-
ternatives només la dita en darrer lloc
té algunes possibilitats certes, sobre-
tot gràcies al vot, que s'ha demostrat
fidel, d'AP.

En el capítol dels petits grups d'es-
querra s'hi situa la candidatura Llista
Oberta per unes Corts Obreres, forma-
da pels efectius amb què compta el
Partit Obrer Revolucionari Espanyol
(PORE). Al mateix paquet de col·lectius
escassament implantats pot afegir-se
el Partit Comunista d'Espanya (mar-
xista-leninista), el Partit Comunista
Obrer de Catalunya (FCOC), que se-
gueix les directrius polítiques dels ho-
mes de Líster al Principat; el Partit
Socialista dels Treballadors, que es
nodreix fonamental de trotskistes
amb vocació política itinerant; la coa-
lició Unitat Comunista, formada pel
Partit Comunista d'Espanya (vm i
IXè Congrés) i el Partit Comunista
dels Treballadors (PCT); i Unificació
Comunista d'Espanya, probablement
la més petita de totes aquestes forma-
cions.

Les opcions meos»
L'oferta neolerrouxista ha quedat

reduïda al Partido Socialista de An-
dalucía-Partido Andaluz (PSA) de les
aspiracions electorals dél qual aques-
ta revista n'ha parlat llargament. El
PS D'Aragó, que en principi havia
anunciat que seria a les eleccions vi-
nents, finalment ha desistit amb l'ex-
cusa que no vol dividir el vot de remi-

UNA

Barcelona
Girona
15
18
TOTALS

CAMBRA AMB

Escons
85
17
15
18
135

MOLTS ASPIRANTS

Candidats Candidatures
1.870
204
185
234

2.493

22
12

' 12
13
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Joan Reventós i Jordi Pujol dos homes per una presidència en un maragne de llistes i candidats

gració. Fot ser que sigui així, però a
primer cop d'ull dóna la impressió
que el inefable Federico Jiménez Lo-
santos no ha pogut aplegar massa
gent malgrat la seva arenga de pre-
sentació de ja fa uns quants mesos.
Aleshores va tenir l'estranya virtud
d'emprenyar gairebé tothom i pel que
sembla no ha superat aquesta fase ini-
cial.

Per a tancar el ventall electoral
queden les candidatures neofebristes 0
ultraconservadores. Els noms fan in-
necessària qualsevol valoració: Falan-
ge Espanola de las JONS i Fuerza
Nueva. <

Parcel.ladó electoral

No totes aquestes llistes es presen-

ten a les quatre circumscripcions. Al-
gunes només estaran als col·legis de
Barcelona, d'altres només es presen-
ten a Barcelona i una 0 dues provín-
cies més, i fins i tot hi ha la possibili-
tat que alguna sigui anul·lada per la
Junta Electoral per no reunir els re-
quisits que fixa la llei electoral. Sigui
com sigui la quantitat de noms i sigles
pot considerar-se excessiu, sense que
això s'hagi d'interpretar com una crí-
tica al dret de qualsevol ciutadà a
presentar-se a unes eleccions, sinó
con una reflexió davant el fet que
d'entrada cadascun dels 135 escons
en litigi tingui entre 17118 aspirants,
que una campanya, per senzilla que
sigui, val diners, i que la clarificació
política en aquestes circumstàncies es
fa difícil.

És veritat'que la multiplicació de
candidatures es pot interpretar com
símptoma d'una extraordinària vitali-
tat política, però si això no va acom-
panyat d'un notable creixement de la
participació, aleshores s'haurà de
pensar que la desorientació va aug-
mentant 0 es manté, que les grans op-
cions, en definitiva, no s'han consoli-
dat 0 són incapaces de satisfer la de-
manda ideològica del mercat. Al ma-
teix temps haurà de començar-se a
pensar quina força desconeguda, su-
perior fins i tot als personalismes ine-
vitables, impedeix grups polítics amb
afinitats manifestes d'unir-se per a
oferir candidatures més compactes i
evitar una parcel.lació de les grans
corrents d'opinió, un fenomen inexpli-'
cable per a l'elector mig. • '

La geganta infiltrada ANNA BALLETBÓ

«Centristes» o «ego-centristes»
La culpa de tot la té en Josep Miró i Ardèvol. Sí, sí, la

culpa que la UCC no hagi volgut integrar-se 0 dins de
«Centristes UCD»; que «Centristes UCD» no hagi aconse-
guit millorar la seva imatge, no ja de sucursal (bancà-
ria), sinó purament i simplement de corresponsal (de
Banca). Total que si l'esquerra guanya a Catalunya la
culpa de tot la tindrà en Miró Ardèvol.

. I perquè?
Doncs, la cosa ós clara i simple (?). Diuen els entesos

en embolics «Centristes» que en Josep Miró Ardèvol mai
no s'ha entès amb l'Anton Caüellas. Tant és així que
quan ambdós estaven a Unió Democràtica de Catalunya
—i encara que sembli estrany, d'això no fa gaire més de
dos anys—, ja havien tingut els seus estira i arronsa
fruit 0 font de les seves dificultats de relació personal.
Aquestes dificultats havien de traslluir-se posteriorment
amb les llargues negociacions de constitució de Centris-
tes UCD, essent ja Miró membre d'UCÇ i Canellas im-

pulsor de UDCA (Unió Democràtica per un Centre Am-
pli).

Dit i fet, tothom ha quedat escaldat de l'operació i
quasi tots descavalcats. Poques excepcions, entre elles
la d'un gironí d'UCC, Jordi Comas, que ha pres el tren
de les llistes de Centristes al Parlament de Catalunya,
quasi en marxa. Altres que semblava que havien de te-
nir tots els vents de la política de cara, com l'industrial.
Mas Cantí, impulsor d'una fàbrica d'acabats tèxtils i de
Calitax, ha vist com aquest any tot li passava a quatre
passes. L'accident de les Franqueses a pocs metres de
la seva fàbrica, la grossa de Nadal que va caure a Gra-
nollers, també frec a frec i ara les llistes al Parlament a
toc de «fru-fru». Ja ho diu ell mateix, «Lo mejor es ene-
migo de lo bueno, però lo peor es enemigo de lo bueno y
de lo mejor», i tot acusant Molins afegeix: «Jo volia que
féssim un partit de centristes, no d'ego-centristes».
Mentre que Joaquim Molins, tan parlar de partit de

. quadres, s'ha quedat en quadre. . . .' ,.„ <. ..,,.•
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MASSA IMPUNITAT

Trames negres:
capítol obert
PEDRÓ ALTAKES

Finalment, el ministre de
l'Interior va comparèixer al
Congrés i va explicar, ós un dir,
el tema de l'ordre públic en
general i de les bandes feixistes
en particular. No va satisfer
ningú.

La creixent activitat de les bandes
feixistes i la proliferació de «zones na-
cionals» a moltes ciutats hauria dema-
nat força més capacitat de convicció.
L'hemicicle es va quedar més aviat
fred. I molt pocs dubtes quedaren
aclarits. Mentrestant, Suàrez torna
d'un viatge per l'Orient Mitg amb les
maletes plenes de petroli de l'Irak.
Després de la seva visita a Carter, el
Cap de Govern ha fet una de les ban-
dades que tant li agraden i que,
reconeixem-ho, desconcerten l'oposi-
ció. I Txiki Benegas s'acomiada del
Parlament de l'Estat amb gens dissi-
mulat gest de preocupació; les elec-
cions al País Basc tenen molts ene-
mics. L'ofensiva contra elles no ha as-
solit encara (un comandant i un guàr-
dia municipal són les últimes vícti-
mes) les cotes més altes. Per la seva
banda, a Andalusia comença la cam-
panya electoral pel referèndum.

Madrid, com Chicago

Diumenge dia 10 al mati moria al
barri madrileny de Vallecas un noi de
vint-i-dos anys. Presumptes autors;
les bandes ultres que havien anat a
«protegir» un acte convocat pel Frente
Nacional del Trabajo, sindicat de
Fuerza Nueva, i que havia estat prohi-
bit pel governador civil. Amb aquest
eren tres els assassinats, a més de la
bomba al Club d'Amics de la Unesco
amb dos ferits molt greus, deguts a
bandes feixistes en menys de dues set-
manes. Dilluns la policia donava a co-
nèixer la detenció dels dos autors de
l'assassinat de Yolanda Gonzàlez, mi-

El PSOE ha demanat la ü.legalització de tFuerza Nueva».

litant d'esquerres el cos de la qual
aparegué abandonat en una carretera
després que, segons sembla, fos tortu-
rada. Ambdós acusats, Emilio Hellín i
Ignacio Abad, es declararen militans
de Fuerza Nueva i, per una vegada,
aquest partit no en va poder negar la
filiació. L'arsenal que es va trobar en
llur poder era nombrós, sofisticat i de
procedència desconeguda. Els detin-
guts varen confessar formar part del
«Batallón Vasco-Espanol», pràctica-
ment en solitari, extrem aquest darrer
difícil de creure donada l'activitat de-
senvolupada per aquest grup terroris-
ta feixista en els últims temps. La pu-
blicitat de la detenció es féu alguns
dies després d'efectuada. La nota de
la policia afirma que continua la in-
vestigació per a descobrir totes les im-
plicacions.

En aquestes, alguna premsa de Ma-
drid del dijous, concretament «El
País», aporta una sèrie de noves dades
i revelacions que, si es confirmen, po-
drien complicar seriosament la qües-

tió. Segons el diari, dos membres de
les Forces d'Ordre Públic podien estar
implicats com a còmplices en el Bata-
llón Vasco-Espanol. La tesi que els dos
detinguts havien actuat en solitari
s'esfondraria aleshores i, cosa que és
més greu, posaria sobre la taula l'e-
xistència d'autèntiques «trames ne-
gres» que porten mesos actuant i que
repetidament han estat denunciades
per la premsa sense que fins ara no s'-
hagin donat explicacions satisfactò-
ries. I, a part de tot això, mantenen
una desbordant activitat fins el punt
d'haver convertit alguns barris de
Madrid, la famosa «zona nacional», en
vedats de caça per a demòcrates des-
previnguts.

Allò important, i que no ha contes-
tat el Sr. ministre de l'Interior, són les
connexions d'aquests grups amb
«agents exteriors» i llurs relacions en-
tre ells. L'extrema dreta ha seguit fins
ara una peculiar tàctica de dispersió,
amb una pila d'organitzacions que
operen a diversos llocs del país amb
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sigles característiques que apareixen i
desapareixen periòdicament Si s'ob-
servés les seves aparicions es veuria
com unes són substituïdes per les al-
tres, les quals s'eclipsen i tornen a
sorgir després. Les «Triple A», posem
per cas, fa temps que roman inactiva i
després sorgeix aquest Batallón
Vasco-Espaüol del qual fins la seva
recent i sobtada aparició no se'n tenia

Madrid sinó a moltes altres ciutats es-
panyoles on els esmentats «incontro-
lats» feixistes han imposat la moda de
les anomenades «zones nacionals» i on
durant mesos han campat com han
volgut.

Les relacions d'alguns «incontro-
lats» amb Fuerza Nueva són molt cla-
res a nivell de carrer. Moltes d'aques-
tes bandes no han amagat mai llurs

IbdAez Freire va reconèixer relacions polides-ultres.

k

£a jugada andalusa pot ser un boomerang
contra la UCD.

notícia. La tàctica és sens dubte hàbil
i astora que, fins ara, no s'hagi de-
nunciat. És més, alguns d'aquests
grups ha desaparegut pràcticament
sense deixar rastre, com és el cas dels
famosos «incontrolats» que actuaren a
Euskadi durant uns mesos i que sem-
blen haver deixat pas a organitza-
cions més preparades com són les que
ara han sortit a la llum. I no sols a

símbols i de fet l'obertura d'alguns lo-
cals, com fa poc en el barri de Mala-
sana de Madrid, han coincidit amb
l'augment de les agressions. Però
aquestes relacions mai no s'han acla-
rit oficialment a desgrat de la profusió
de documents gràfics i d'altre tipus.
La foto de Lerdo de Tejada, el qual se
suposa que avui deu ser a Argentina o
a Brasil, junt amb Blas Pinar va do-
nar la volta al món. I no ha estat l'ú-
nica. Els organismes de seguretat de
l'Estat han tingut la inefable tendèn-
cia política d'atribuir els enfronta-
ments a simples escamots de «gambe-
rros» o a «batusses entre grups polítics
rivals», sense analitzar qui era l'agre-
dit i qui l'agressor. Les detencions no
han estat tan nombroses com caldria,
sí hem de jutjar per la constant repeti-
ció d'aquests fets. I el resultat ha es-
tat que la marea febriste s'ha anat es-
tenent com una taca d'oli, fent a zo-
nes senceres de les nostres ciutats una
constant exhibició de la seva força. I
sovint de la seva impunitat.

La cosa, doncs, no s'esgota amb la
detenció dels presumptes i, sembla,
confessats autors de la mort de Yolan-
da Gonzalez i llur innegable filiació a
Fuerza Nueva. Ningú no es creurà
que es tractava de dos solitaris llunà-
tics. Un arsenal com el que ha sortit
retratat a tota la premsa nacional, no
s'improvisa. Ni tampoc els locals de
què disposaven. Ni que no rebessin
ajuda i suport. El terrorisme, i els mit-
jans per a exercir-lo, no s'apròn de la.
nit al dia. Molts cercles polítics, no
sols de l'esquerra, consideren que s'-
ha anat massa lluny en la tolerància
amb aquest feixisme que ha inundat
pobles i ciutats. Que també l'Estat ha-'
gi estat impotent per a acabar amb el *
terrorisme d'ETA no és una disculpa.
Els «fatxes» actuen de manera dife-
rent i molt més visible. A hores d'ara
resulta políticament inadmissible que ;-
la marea no s'hagi tallat a temps. I
que no s'hagi destapat l'embolic d'una
vegada sobre còmplices i cobriments.
El PSOE ha demanat la il.legalització
de Fuerza Nueva o, si més no, la in-
tervenció del fiscal. Tot un símptoma
del qual el govern n'hauria de pren-
dre nota. Algú està buscant l'«argenti- .
nització» d'Espanya. Si el govern no
se n'adona i no intenta acabar d'una
vegada amb aquesta possibilitat, les ,
«trames negres» actuaran cada dia
amb més força. Fer ara, i dissortada-
ment, no s'ha escrit l'últim capítol.
Tampoc les paraules del ministre de
l'Interior, sortint d'un mutisme de
mesos, són aquest final.

El síndrome andalús ;

com cloenda
• v . . . . . .

La violència ha relegat tots els al-
tres temes polítics. Només un sorgeix ,
amb llum pròpia; Andalusia. EI go-
vern no ha cedit en les seves trampes
i ho proven les increïbles paperetes
impreses i la seva gasiveria econòmi- *.
ca. Però la jugada s'està tornant com
un boomerang: què passarà si, mal-
grat tot, el referèndum surt? I si no
surt? En el primer cas, la descalifica-!
ció de la política governamental tin-
dria, lògicament, unes conseqüències
que UCD necessàriament ha d'assu-
mir. I si no surt, quina és la sortida? .
El govern s'ha embarcat en una opé- ,
ració de difícil solució política. Aquest
govern és especialista en entrar en els
problemes sense buscar-ne abans la
sortida. Els culs de sac semblen la se-
va especialitat. I en porten... , -,"
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Les Ludoteques
No podem considerar el joc sols

com un passatemps o diversió, per-
què és també un aprenentatge per a
la vida adulta.

El joc ocupa un lloc privilegiat
dins dels mitjans d'expressió de l'in-
fant. Aquest en el joc aprèn a conèi-
xer el seu propi cos i les seves possi-
bilitats, desenvolupa la seva perso-
nalitat i troba un lloc en la comuni-
tat.

Els jocs contribueixen al desenvo-
lupament de l'acció, de la decisió, de
la interpretació i de la sociabilització
de l'infant.

Avui es creu que per al nen tot o
quasi tot és joc i que l'activitat que
en ell realitza va encaminada a co-
nèixer el món que l'envolta, oferint-
li al mateix temps excel·lents oportu-
nitats per al seu desenvolupament
emocional, físic, intel·lectual i social.

El dret al joc està reconegut en el
principi 7è. de la Declaració dels
Drets de l'Infant, aprovats per l'As-
semblea General de les Nacions Uni-
des el 20 de novembre de 1959, i es
considera tan fonamental com el
dret a la salut, a la seguretat o a l'e-
ducació.

Tant la psicologia genètica com
l'escola psicoanalítica coincideixen
que el nen ba de desenvolupar har-
moniosament el seu cos, la seva in-
tel·ligència, afectivitat, creativitat,
sociabilitat, i que les joguines contri-
bueixen al desenvolupament d'a-
quests components de la personali-
tat, cadascuna a la seva manera, en
un aspecte i en una edat.

És evident, però, que no totes les
joguines del mercat tenen les matei-
xes possibilitats pedagògiques i que
hi ha gran disparitat tant a nivell de
concepció com de materialització.
Això juntament amb la manca de
criteris adients de selecció produeix
en els pares el problema de la co-
rrecta elecció de joguines. Per altra
banda hi ha el problema econòmic
que pressuposa l'adquisició de les jo-
guines i que afecta principalment les
capes sòcio-econòmiques inferiors.

Si a això afegim la falta d'espai
per al joc dels habitacles familiars
comprendrem la necessitat de:

* Pedagoga

MARIA DE BORJA SOLÉ *

* la creació d'espais de jocs proveïts
de materials lúdics

* l'organització sistemàtica de la
formació d'animadors lúdics

* la creació de centres d'investiga-
ció, documentació i assessorament
sobre joguines.
Dins de les possibilitats de joc que

poden oferir els espais tancats, la
solució que sembla resoldre amb
majors garanties els problemes es-
mentats és la ludoteca.

Aquests Centres, ja existents en la
majoria de països europeos, formen
l'actual avantguarda per potenciar a
nivell social els jocs infantils; al ma-
teix temps que són una solució al
problema econòmic en les seves
dues vessants d'impossibilitat i mal-
baratament i el problema de selecció
de bones joguines.

Podríem dir que la ludoteca és
aquell indret en el qual el nen pot
obtenir joguines en règim de préstec
i on pot jugar per mediació directa
de la joguina amb la possibilitat d'a-
juda d'un ludotecari o animador in-
fantil.

Les ludoteques poden ser institu-
cions independents, estar en centres
d'animació, biblioteques, escoles, ca-
ses, de cultura o altres institucions
sòcio-culturals.

Els objectius d'una ludoteca dins
d'un marc de desenvolupament co-
munitari, pensem que han de ser:

1) prestar als nens aquelles jogui-
nes que ells mateixos triin en funció
dels seus gustos i aptituds

2) practicar el joc en grup amb
companys d'edat semblants

3) augmentar la comunicació i mi-
llorar les relacions del nen amb l'a-
dult i dels fills amb els seus pares
mercès a les joguines que els nens
duen a casa >

4) orientar els pares en relació a
la compra de joguines

5) promocionar material lúdic
adient als infants disminuïts, no im-
porta quina sigui la seva enfermetat
o defecte físic

6) arreglar les joguines que s'han
fet malbé

7) imaginar i fabricar joguines
senzilles

8) realitzar activitats d'animació
infantil relacionades principalment
amb el joc i la joguina

9) testar joguines estudiant la se-
va bondat material i les relacions
dels infants davant elles

10) facilitar aquesta informació
als fabricants de joguines que ho de-
manin

FUNCIONS
Les ludoteques realitzen una fun-

ció pedagògica al possibilitar l'elec-
ció entre un màxim de bones jogui-
nes i orientar els pares de la compra
de joguines adients; una funció so-
cial al permetre que tots els nens pu-
guin fruir de joguines de qualitat
sense que els pares les comprin, una
funció de comunicació familiar en
obrir amb la joguina prestada una
via de comunicació entre nens i pa*
res, i una funció d'animació en el
barri si arriba a ser un centre on pe-
tits i grans s'hi trobin a gust.

La societat industrial es caracte-
ritza per la disponibilitat d'un temps
lliure cada cop més gran que obliga
a un augment de les distraccions i a
una educació per a elles.

Les joguines poden ser un excel.-
lent inici per aquest tipus de forma-
ció humana que no té cabuda en
l'actual escola, però si a les ludote-
ques, que venen a complir unes fun-
cions socials de potenciació del joc i
l'educació del temps lliure.

És per això que creiem que si bé
no podem menysprear ni les iniciati-
ves ni les fonts de fínanciació priva-
des, cal que la seva planificació i en-
gegament es faci des dels organis-
mes públics.
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ENTORN A LA CRISI D'AFGANISTAN

L'estratègia de Washington

MATEO MADRIDEJOS

Giscard, més gaullista que mai

Mentre Paris s'oposa al «retorn a una política de blocs», Bonn reitera què la
solidaritat emb Estats Units ós la pedra angular de la seva política exterior

Tot va començar amb un fet enco-
ratjador: la cimera franco-alemaya de
París, la trobada Giscard-Schmidt, el
comunicat conjunt dels quals, a més
de condemnar la intervenció soviètica
a Afganistan, proclamava la fidelitat
d'ambdós governs a l'Aliança atlànti-
ca, però deixava la porta oberta al
diàleg amb l'URSS. El comunicat con-
tenia alguns altres punts d'interès, ,
com el de l'advertència contra una
extensió al Tercer Món de la confron- ,
tació Est-Oest, el qual portà al colum-
nista de Le Monde, en un excés retò-
ric, a escriure que «Europa i el Tercer
Món corren els mateixos riscs, tenen
les mateixes necessitats i mitjans
complementaris». El president Giscard
i el cancellers Schmidt arribaren
també a l'acord «història» de fabricar

en comú quatre mil blindats ultramo-
derns, un artefacte bèl·lic que recorda
Guderian, el botxí de 1940, però
també el general De Gaulle, el profeta •
desarmat de la «forca mécanique»,

Quan encara els diaris glossaven la:
declaració franco-germana i després
que els Estats Units haguessin expres-
sat la seva satisfacció, es produí un
canvi brusc que palesà tant les con-
tradiccions de la política de l'Europa
dels Nou en general com les profun-
des discrepàncies de París i Bonn en
tot el que fa referència a les relacions
amb Washington. La situació resultà '
força xocant, car el govern francès va
fer saber a través de la premsa que no
estava disposat a assistir a una reunió
dels ministres d'Afers Estrangers eu-
ropeus i nordamericans que estava

previst celebrar a la capital alemanya
el 20 de febrer, la qual cosa va obli-
gar el govern de Bonn a anul·lar la
convocatòria que encara no s'havia
fet pública. Aquest jeroglífic diplomà-
tic es va produir quatre dies després
que el president francès i el canceller
alemany haguessin afirmat solemne-
ment que les relacions bilaterals eren
immillorables'. - ' •'* • ;- .;. :

Què havia passat èn tan breu espai
de temps? Senzillament que la diplo-
màcia americana, seguint la tradició,
havia decidit intervenir a Europa,* en
el sentit de demanar als governs d'Eu-
ropa occidental una solidaritat sense
fissures en l'actual enfrontament amb
la Unió soviètica a propòsit de là inva-
sió d'Afganistan. El govern francès,
acollint-se a la tradició gaullista, va
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argumentar que no estava disposat a
deixar-se arrossegar per l'actual cli-
ma de confrontació Est-Oest car, al
seu parer, la celebració d'una reunió
de ministres d'Afers Estrangers, pa-
trocinada per Washington, no sols di-
ficultaria el diàleg amb la Unió Soviè-
tica sinó que podria ser interpretada
com una ressurrecció de la política de
blocs. L'únic sorprenent és que el pre-
sident Giscard, tan sovint acusat d'at-
lantista i antigaullista, hagi estat l'en-
carregat de tancar la porta a la inicia-
tiva nordamericana.

L'herència del gaullisme
La decisió francesa provocà la irri-

tació de Washington i l'amargor de
Bonn, segons els termes emprats ofi-
ciosament per a descriure la situació.
Després que el secretari d'Estat, Cy-
rus Vance, confirmés el boicot als
Jocs Olímpics, el ministre alemany
d'Afers Estrangers, Hans Dietrich
Genscher, deixà ben clar que la soli-
daritat amb Washington ha de ser to-
tal, és a dir que, col·locat en la disjun-
tiva de triar entre els Estats Units i
França, el govern alemany no vacil·la-
rà a donar suport incondicional als
primers. La solidaritat franco-ale-
manya, imprescindible per a la cons-
trucció europea, té el seu taló d'A-
quil.les en les qüestions de defensa, ja
que els dirigents alemanys, tant so-
cialdemòcrates i liberals al poder com
democristians a l'oposició, consideren
que no hi ha alternativa per al «parai-
gua» nuclear nordamericà.

Presumiblemente, el govern francès
no va voler assistir a una conferència
euro-nordamericana en la qual, sens
dubte, s'hauria trobat aïllat en la seva
pruïja de no adoptar cap iniciativa
que els soviètics puguin interpretar
com una demostració d'hostilitat. Des
que es va produir la invasió d'Afga-
nistan, l'actitud de la diplomàcia
francesa ha estat força ambigua, pre-
sidida per la voluntat de mantenir el
diàleg amb el Kremlin. Si bé cap diri-
gent francès no ha dit ara que la crisi
d:Afganistan ós un «accident», com al-
gun gaullista va dir el 1968 referint-
se a la invasió de Txecoslovàquia, el
cert és que el govern francès ha estat,
de tots els de la Comunitat Europea,
el que més ha trigat en condemnar
formalment la política soviètica i el
que ho féu en termes menys enèrgics,
a més d'oposar-se, des del principi, a
qualsevol mena de sancions, bé als
Jocs Olímpics o a les relacions comer-
cials.

' Si bé l'actitud del president Giscard
recolza en el precedent del general De
Gaulle, els més fervents gaullistes
censuren les vacil·lacions, la manca
de decisió per a dir clarament que
França no és satèl·lit de ningú... i que,
per tant, s'oposa a l'ofensiva diplomà-
tica nordamericana no tant perquè va
dirigida contra l'UHSS com perquè es
proposa, ni que sigui de forma indi-
recta, la submissió diplomàtica dels
aliats europeus i la utilització de l'O-
TAN com instrument de l'estratègia
mundial i de les urgències electorals
del president Carter. Per als gaullis-
tes, finalment, el president Giscard es-
tà mancat de la convicció necessària
per a dir als soviètics quins són els lí-
mits de la distensió, com féu el gene-
ral De Gaulle respecte a Berlín, o per
a denunciar públicament les preten-
sions hegemòniques dels Estats Units.
Per aquest camí -segons els seus crí-
tics gaullistes—, el president Giscard
s'arrisca a desconcertar i irritar tant
a Washington com a Moscou.

Alguns pensen, com el socialista
d'esquerra Jean-Pierre Chevènement,
que hi ha «una coalició objectiva entre
l'Elíseu i el partit comunista francès»,
dirigida contra el socialisme, i que
sens dubte té molt a veure amb les
eleccions presidencials que es celebra-
ran a França la primavera de l'any
que vé. Com es recordarà, en les elec-
cions de 1974, l'ambaixador soviètic
demostrà públicament que desitjava
un triomf de Giscard en la seva lluita
amb Mitterrand. En qualsevol cas, l'e-
xacerbat nacionalisme francès, el
qual uneix en el mateix front, si
arribés el cas, personalitats enfronta-
des en totes les altres qüestions, com
el gaullista Michel Debré i el comunis-
ta Georges Marchais (per allò del co-
munisme amb els colors nacionals),
obliga el president francès a tenir cu-
ra de la seva imatge i no donar peu a
que el blasmin com el líder del «partit
americà».

Els alemanys, sorpresos
En el pla de la política exterior eu-

ropea, la coordinació de la qual no de-
passa el terreny de les bones inten-
cions, la decisió de França ha produït
efectes desastrosos. A Bonn, tot i reco-
nèixer que les presses i jactàncies pu-
blicitàries de Carter són excessives,
no es comprèn bé que una conferència
euro-americana, prolongació natural
de l'entrevista Giscard-Schmidt, pugui
considerar-se pels francesos com un

•:*&:•••' ••••'. i a s
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A Lake Plàcid, Cyrus Vance va demanar
novament el boicot als Jocs Olímpics

«retorn a la política de blocs». L'opinió
pública alemanya roman astorada en
comprovar com la lluna de mel fran-
co-germana, anunciada després de la
trobada a París, només ha durat tres
dies. Pressionat per l'oposició demò-
crata-cristiana, el cap de fila de la
qual, el bavarès Franz Joseph Strauss,
recorre a la caixa dels trons de l'anti-
comunisme primari, el canceller Sch-
midt es troba en la difícil situació de
reconèixer que no havia tractat en
profunditat amb el president Giscard
el problema que ha provocat la crisi.
La conseqüència immediata és que el
govern de Bonn, fins ara reticent so-
bre algunes iniciatives nordamerica-
nes, s'ha arrenglerat del tot al costat
de Carter, i el ministre d'Afers Estran-
gers, Hans D. Genscher, declarà que
els atletes alemanys no podrien anar
a Moscou si no ho feien els d'Estats
Units.

Si hi afegim que el govern britànic
està incondicionalment al costat de
Washington i que Margaret Thatcher
es mostra cada dia menys entusiasta
del Mercat Comúr resulta inevitable
concloure que la decisió francesa, en-
cara que probablement ha evitat una
nova escalada cap a la guerra freda,
ha reduït a runes la política exterior
europea. En contra de la seva volun-
tat, els governs europeus es troben
atrapats entre les exigències de Was-

Schmidt s'ha convertit en el defensor dels americans a Europa occidental

hington, les quals condicionen la seva
llibertat de maniobra» i rexpansionis-
me del Kremlin, del qual ignoren on
pot aturar-se.

Rivalitats comercials
De moment, la intervenció soviètica

a Afganistan i la resposta nordameri-
cana han confirmat que el vell dilema

d'Europa europea o Europa atlàntica,;
plantejat pel general De Gaulle,
només afecta França. L'Europa autò-
noma, dotada dels seus propis instru-
ments de defensa, com alternativa a
la «protecció» de Washington, i amb
una política exterior independent,
continua essent una entelèquia. L'en-
tusiasme europeu no resisteix ni el ci-
nisme d'Henry Kissinger, amb la seva

obsessió per l'equilibri, ni les inquie-;
tants improvisacions de Carter. ^

L'Europa occidental disposa d'a-^
bundants raons històriques per a no
deixar-se arrossegar per la confronta-:
ció entre els «grans». Trenta-cinc anys
després de Ialta, l'experiència del
«condomini» resulta decebedora: la
delirant carrera armamentista, el de-
sordre monetari, els innombrables
conflictes locals, la frenètica compe-
tència per les matèries primes, el̂
manteniment de situacions neocolo-
nials i tiràniques; Per als francesos, la
maldat intrínseca dels blpcs és in-
qüestionable; però els alemanys, que
es troben dividits i en primer rengle,
amb Berlín com illa en l'oceà comu-
nista, contemplen el panorama amb
uns prismàtics diferents. ; V

I com que l'entesa fran-
co-alemanya és imprescin-

:;' dible per a edificar una ',
política europea digna d'a- ,
quest nòm, no.podem fer-,,
nos il·lusions sobre el futur
immediat. ,'„'.. ;

'. Després hi ha les rivali- í
tats comercials en època de \,
crisi. El príncep Poniatows- ,

\ ki, el qual fou durant molW
de, temps la ,mà dreta de ,:
Giscard, va advertir fa poc,
no sense hipocresia, que els..
nordamericans continuen ;
venent blat a l'URSS i no ;

>han anul·lat cap dels con-
tractes per al subministra- ,
ment d'alta tecnologia. Gai-
rebé : al meteix. temps es .
reunia a Moscou la «petita
comissió» franco-soviètica
encarregada de promoure
la cooperació econòmica.
Aquest espectacle, com és
obvi, en nom dels sagrats
interessos nacionals, que
res no tenen a veure amb
les faramalleB del rearma-
ment ideològic o la indigna-
ció moral per la liquidació

., de la sobirania afganesa. El
més viu temor dels diri^
gents europeus és que els
Estats Units 1 l'URSS,.pas-,
sada la, tempesta, s'entén- N
guin altre cop per „ damunt
dels seus caps* Els norda-
mericans i els soviètics han
demostrat que són capaços

. de fer de les seves debilitats
més notòries un instrument

. més de la dominació. • .,

i
í
o.«
u
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VIATGE DE SUÀREZ A IRAK

Una pica a Orient
PEPA ROMA

Aquesta setmana passada el president espanyol Adolfo Suàrez ha
tingut la primera presa de contacte amb el problema d'Orient
Mig, en la seva visita a un país, Irak, que aspira a esdevenir la
peça clau per a una futura solució política del conflicte àrab-
israelià, i en el relleu d'Iran com a primera potòncia del Golf
Aràbic.

Irak, amb el seu petroli i els seus
ambiciosos plans de desenvolupa-
ment, vol empènyer Europa «a
convertir-se en una tercera força i
distanciar-se dels dos superpoders»,
segons paraules del ministre de Petro-
li Tayeh Abdel Karim, «amb l'inter-
canvi de la seva tecnologia i arma-
ment pel petroli iraquià». Europa hau-
rà d'avalar els contractes, tanmateix,
amb «una comprensió i apropament al
poble palestí, sense els quals no poden
existir unes relacions sanes», afirma-
va la setmana passada el tercer home
del règim de Bagdad, el viceprimer
ministre Tareq Aziz, davant d'una de-
legació de periodistes europeus.

Al dirigent espanyol, el qual se-
gons nota oficial de la Moncloa va ce-
lebrar converses polítiques i comer-
cials alhora amb els dirigents ira-
quians, se li haurà ofert aquests dies
la possibilitat d'enganxar-se, encara
que sigui al final de la cua, a la ren-
glera encapçalada per Giscard i Hel-
mut Schmidt.

Un llarg camí

Com si res no hagués canviat a Irak
d'ençà la visita del rei Joan Carles fa
dos anys, les fotos bessones de l'ex-
president Al-Bakr i del seu jove delfl
Saddam Hussein que el succeí el mes
de juliol passat encara donen la ben-
vinguda a l'aeroport de Bagdad i es
veuen inseparables sobre llindars de
portes, barberies i edificis públics.

Suàrez haurà trobat en aquesta vi-
sita, però, un Irak que ha fet un gran
pas pel llarg camí del desenvolupa-
ment sobre el qual aspira a esdevenir
la primera potència del món àrab.

En els dos anys que hi ha entre les
visites dels dos màxims representants
espanyols, el ciment ha anat cobrint
les avingudes esvorancades i les an-
cestrals i decrèpites cases del vell ba-
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rri xil, Bagdad bull en una febre de
construcció d'hotels. Un dels més im-
pressionants del món serà un luxós
balcó sobre el Tigris. El país iraquià
no té previst un immediat desenvolu-
pament del turisme. «No, no. Tots
aquests hotels no es construeixen
tampoc per a la Segona Cimera de l'O-
PEP que tindrà lloc a Bagdad la tar-
dor que vó», assenyala un funcionari.
«Aquests hotels estan pensats per a la
cimera de països no alineats que es
celebrarà a Bagdad el 1982», subrat-
lla. •

Suàrez ha visitat aquests dies un
Irak en plena transformació en el
qual Espanya haurà d'agafar el tren
en marxa si vol participar en les gene-
roses ofertes econòmiques d'un Irak
que s'ha col·locat en segon lloc de
producció de petroli de l'OPEP, i que
avança a pas ràpid des de Moscou al
no-alienament, alhora que busca a
Europa les armes i tecnologia i en el
Tercer Món el pes polític dels quals
fins ara només s'abastia al Kremlin.

El. més important centre d'investi-
gacions sobre l'energia nuclear del
món àrab l'està construint un grup
d'empreses franceses al desert de Me-
sopotàmia per un valor de 1.450 mi-
lions de francs. La construcció d'una
de les dues fàbriques de ciment més
importants del pals, la de Hamman
Al-Alil, corre també a càrrec de Fran-
ça. França és el primer client del pe-
troli iraquià i és el tercer proveïdor de
Bagdad en tecnologia i productes ma-
nufacturats, després de Japó i la
República Federal Alemanya. Itàlia,
amb la qual Irak signà el 1974 un
acord bilateral de col·laboració econò-
mica i tècnica per valor de 3.000 mi-
lions de dòlars, és el tercer gran par-
tenaire europeu d'un país els .inter-
canvis del qual amb Europa i Japó
gairebé s'han doblat en els últims
quatre anys en detriment de l'URSS.

Suàrez ha trobat en aquesta visita un Irak que

Acord amb Brasil

L'allunyament de l'URSS no es pro-
dueix només en direcció a Europa.
Irak ha firmat el més espectacular
tractat de cooperació entre dos països
en vies de desenvolupament amb Bra-
sil, al qual abastirà de totes les neces-
sitats energètiques a canvi de la ins-
tal·lació d'un reactor nuclear, produc-
tes manufacturats i tecnologia. Exis-
teix també un contracte semblant, pe-
rò de menys volada, per a mantenir el
proveïment de petroli a l'índia i per a
doblar el volum comercial entre els
dos països a canvi de l'ampliació de
les xarxes de ferrocarrils iraquians,
canals d'irrigació per a doblar l'exten-,
sió de la terra cultivable i projectes
d'educació i industrials que anirien a
càrrec del subcontinent asiàtic.

Al seu torn, Irak, com posa de re-
lleu un dels màxims responsables del
Ministeri d'Informació, té uns monu-
mentals plans d'inversió en el món à-
rab i ha augmentat el volum de crè-
dits sense interès i a llarg termini als
països en vies de desenvolupament
fins els 200 milions de dòlars, per tal
que puguin fer front al dèficit de llurs
balances de pagament causat per les
factures del petroli. Aquest funcionari
confirmava l'interès que Irak ha posat
en Àfrica i Amèrica Llatina, ambdós
continents d'immenses riqueses natu-
rals. *

Espanya, la qual aspirava a ser el
pont entre Europa i el món àrab, i en-

". un gran pas pel camí del desenvolupament dintre del món àrab

IHISS

Homes (Exèrcit de Te-
rra)

160.000
Carros de combat

1.450
Canons de campanya

790
Avions de combat

369
Marina de guerra

3 caçasubma-
rins, 10 llanxes
ràpides coete-
res i 12 llanxes
torpedineres i

t Homes (Exèrcit de te-

rra) 220.000
Carros de combat

1.870
Canons de campanya

1.080
Avions de combat

610
Marina de guerra

. 3 destructors, 4
fragates, 4 cor-
betes, 20 llan-
xes ràpides i 8
chovercrafts»

Dades extretes del Military Balança
1978-1979 de lïnternatlonal Institute
for Strategic Studies de Londres.

tre aquest cantó de l'Àtlàntic i Amèri- •
ca Llatina, sembla que el contracte
més notable que ha pogut arrencar de
Bagdad fins ara és un estudi sobre
una xarxa de canals i desguassos a la
zona d'Ishaqui, entre els rius Tigris i
Eufrates i, fa poc, l'encàrrec d'un pa-
rell de petrolers que el ministre de Pe-
troli s'afanya a posar de relleu per tal

. d'assenyalar la «bona voluntat de coo-
perar amb Espanya». .

«Sí, si, existeix el desig d'una coo-
peració amb Espanya semblant a la
que tenim amb Brasil i Europa. Hi ha
uns llaços històrics i una prioritat
política per la tradicional posició es-
panyola des del franquisme contra el

A sionisme i en suport del poble palestí»,
| indica el ministre de Petroli Tayeh
; Abdel Karim. Però reconeix el minis-
i tre que la bona voluntat ultrapassa en
* molt els mitjans i contractes concrets.

Contractes difícils \ O

Suàrez, a més a més del tema pe- i

troli i de la possible firma d'un con-
tracte per a la instal·lació d'una fabri-
ca de carros de combat lleugers
AMX3 que Gutiérrez Mellado negocià .
a Bagdad l'any passat, haurà tractat '
a la capital iraquiana sobre les moltes .
coses que té a oferir la indústria naval '
espanyola a un país que vol arribar a
ser la primera força del Golf Àrab.
Fonts diplomàtiques a Bagdad assen- '
yalen l'interès d'Irak, que compta,
només amb una flotilla de patrullers, :
en prendre el relleu d'Iran a l'Índic i •
assolir l'autogestió mercant enfront
de Grècia. La indústria naval espan-
yola, tradicionalment exportadora i
en greu recessió d'ençà quatre anys,
és capaç de construir petrolers fins a
300.000 tones i representa un dels
pocs sectors amb què Espanya pot
competir enfront d'altres països in- '
dustrialitzats. També en aquest tema,
Suàrez descobrirà tanmateix com està
d'endarrerida Espanya en la seva
política àrab respecte de la resta
d'Europa. Només dos dies abans de la
visita de l'ocupant de la Moncloa a
Bagdad, el passat dia 10, Irak anun- ;
dava un contracte amb Itàlia per a ;
comprar-hi quatre fragates, sis escor- .
tes i un transport de combat, la qual '
cosa col·locaria ja la flota iraquiana
al mateix nivell de la d'Iran, els mi-
llors efectius de la qual són onze val-
xells nordamericans, de dubtosa ope-
rativitat en aquests moments. • '.,•'.

. . 1".,

i " . •
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Per a Joan Codina els grans maldecaps arriben ara

VAGUES, ATUR, CONFLICTES, CONVENIS

La Conselleria de
Treball enfeinada
FRANCESC BAIGES

De la nit al dia la Conselleria de Treball de la Generalitat s'ha
convertit en protagonista destacada de l'actualitat política.
Queden lluny ja els dies ensopits escolats esperant els
inaccessibles traspassos de competències.

En el B.O.E. del vint-i-u de setem-
bre es publicaven els primers traspas-
sos de competències en matèria de
Treball. Pocs dies després, l'u d'octu-
bre, es materialitzava la signatura
dels acords adoptats un bon nombre
de mesos abans. Ja era hora I, excla-
maren les poques persones que ales-
hores constituïen la Conselleria satis-
fets tot i que, com sempre, la valora-

ció dels serveis traspassats es féu
molt per sota de la quantitat real.

Arran d'aquests traspassos la dinà-
mica del departament s'accelerà. No
trigava massa en nomenar-se el pri-
mer director general. L'Enric Sanabra
Llabata es feia càrrec, a primers d'oc-
tubre, de la Direcció General de Rela-
cions Laborals. En els projectes de la
Conselleria, però, restaven encara

tres nous departaments per a crear &'
l'aguait de les noves transferències a
assumir. Es tracta de les direccions
generals de Seguretat Social, Ocupa-
ció i Cooperació, sense cap competèn-
cia o,'en el darrer cas, força migra-
des.

El gran repte, però, el constituí el
traspàs de competències en matèria
de relacions col·lectives de treball, es-
pecialment en els temes de convenis i
conflictes col·lectius. «La Generalitat
de Catalunya -deia el decret corres-
ponent-ha de conèixer, tramitar i re-
soldre els expedients de conflicte!
col·lectius que se suscitin per contro-
vèrsia en relació amb qualsevol de lef
matèries transferides». Volia dir això
que damunt la Generalitat queia una
responsabilitat important i molt con-
flictiva: mediar entre treballadors i
empresaris en un moment ,de plena
crisi econòmica. No és estrany, doncs/
que les tensions laborals hagin co-
mençat a esclatar vora el Palau de la
Generalitat. ** ".<'

El nou de gener, a punt d'iniciar-se
la discussió de la major part de con'
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verds, el Consell dé Treball, amb la to-
talitat de les representacions que en
formen part (Foment, PIMEC,
CC.OO. i UGT) aprovava les normes
procediinentals sobre la negociació
col·lectiva a Catalunya. L'acord asso-
lit per les diverses parts implicades
sorprèn una mica en el marc de les
contínues picabaralles sindicals dels
darrers temps. «Aquest és un dels
grans marits de la Conselleria —as-
senyalà el secretari general tècnic,
Jesús Salvador i Salvador—. Al llarg
de tot el temps que venim funcionant
no hem tingut cap topada ni amb els*
empresaris ni amb els sindicats». Tan-
mateix, però, les primeres passes de
la Conselleria trobaren una certa reti-
cència entre els empresaris, la qual es
palesà en la seva reduïda col·labora-
ció en les Jornades sobre l'atur, orga-
nitzades per la Conselleria.

Adéu, daudo», adéu

Malgrat pertànyer el conseller,
Joan Codina i Torres, a la Unió Gene-
ral de Treballadors, la tensió sindical
deslligada dels darrers temps no ha
acabat d'arribar al departament tot i
unes declaracions recents del secreta-
ri general de Comissions Obreres, Jo-
sep Lluís López Bulla, en què abocava
l'acusació de monopoli ugetista en el
nomenament de funcionaris. Tant el
director general de relacions laborals,
Enric Sanabra i Llabata, com el secre-
tari general de la Conselleria insisti-
ren amb les dades a la mà en desmen-
tir aquesta afirmació i la consideraren
com un estirabot aïllat.

Com en la majoria d'altres qües-
tions, en el tema dels funcionaris
també s'ha produït un capgirament
total abans i després de l'u d'octubre.
D'un nombre de persones treballant-
üi que no arribava a la desena s'ha
passat a cent cinquanta-quatre em-
pleats: setanta-sis a Barcelona, 19 a
Tarragona, 16 a Girona, 15 a Lleida,
tots ells en els diferents serveis terri-
torials i 28 a la seu del Departament al
Palau de la Generalitat. Els funciona-
ris dels quatre serveis territorials són
traspassats mentre que la majoria dels
que estan al Palau han estat contrac-
tats per la Generalitat. El nombre de
persones vinculades a l'activitat de la
Conselleria cal, però, ampliar-lo
afegint-hi les llistes de presidents i se-
cretaris que aquesta ofereix com a
mitjancers en les Comissions Negocia-
dores que debatin convenis col·lectius.

En total, deuen ser unes vuitanta per-
sones més, les primeres experiències
de les quals al davant de les negocia-
cions col·lectives que hom els ha en-
carregat de dur sembla que han estat
força positives.

Hom esperava, potser, un grau de
conflictivitat superior al que s'ha do-
nat. La vaga de SEAT, amb el conegut
enfrontament obert entre Comissions
Obreres i UGT, feia preveure una difí-
cil posició del Departament que
després s'ha mostrat molt més senzill,
en la majoria de casos, ja que les posi-

cions d'ambdós sindicats han estat ,
força conciliadores. D'altre costat; un :
nou element ha vingut a reduir la res-
ponsabilitat de la Generalitat en elimi-
nar la possibilitat del «laudo». Aquesta
eliminació de la mediació decisiva de
l'Administració per a cloure un con-
flicte entre uns treballadors i la seva ;
empresa és contemplada per l'Estatut
del Treballador. L'Administració, en :

aquest cas la Generalitat, no ha de di-
rimir ni establir les condicions obliga-
tòries a acomplir per les dues parts, la
qual cosa és molt més susceptible de •

TRES MESOS A PLE RTTME
En els 3 primers mesos després de la

transferència de competències de l'ad-
ministració Central de l'Estat a la Gene-
ralitat de Catalunya en matèria de rela-

cions col·lectives de treball, el Departa-
ment ha desenvolupat les següents acti-
vitats:

CONVENIS
COL·LECTIUS

BARCELONA
GIRONA
LLEIDA
TARRAGONA

TOTAL

VAGUES

BARCELONA
GIRONA
LLEIDA
TARRAGONA

TOTAL

Nombre convenis
tramitats

49
11
4

46
110

Nombre de
vagues

14B
2
5
9

164

Nombre empreses
afectades

35.114
441

7.751
7.202

50.508

Nombre d'empra-
ses afectades

125
2

11
9 ••'

147 ,

Nombre tre-
balladors

345.135
. 2.573

8.406
61.471

417.585

Nombre de troba-
, lladors afectata

*•' 213.983
s 105

1.094 -i.
, 1.704

216.886 -y

El Departament de Treball hi ha me- les parts. També s'ha intervingut per via
diat en un 60% i en un nombre impor- d'arbitratge i a petició de les parts en di-
tant de casos s'han produït acords entre versos casos. ••'."•.",•. <. ., y

CONFLICTES
COL·LECTIUS

BARCELONA
GIRONA
LLEIDA *
TARRAGONA

TOTAL

Nombre de
conflictes

89
6
2

20
. 117

Nombre ;,
d'empreses

381
8. . .

20
. 4 9 7

Nombre de
treballadors

49.840
,-- 337

834 ,„
2.310

53.121

La intervenció del Departament per à
la solució d'aquests conflictes, amb l'a-

rribada a acords, va afectar un 60%
d e l s c a s o s . ' -.- • • •••• • • •'•-L •••«•• - •

TANCAMENTS
PATRONALS

BARCELONA
GIRONA
LLEIDA
TARRAGONA

Nombre de
tancaments

31

33

Nombre
d'empreses

; 16

18

Nombre de /
treballadors

2.831 ^

418

3.249
• , Í ' T

El Departament va requerir la reober- ses estibadores del port de Barcelona,
tura d'empreses i centres de treball en etc.). r .-.-.v. . ^ •. -^ .r-r* ••> *. -.-
diversos casos (Mevosa, Rivíere, empra- ..,, . ,: .•" ,.,;. , *
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produir animadversions en qualsevul-
ga d'elles. Si no és que l'Estatut del
Treballador sofreixi modificacions al
Senat, la qual cosa era considerada
factible pel propi conseller, si bé no
s'espera que canvií la filosofia de fons
que és la que ha posat fora de circula-
ció el «laudo».

A partir de l'u d'octubre, els treba-
lladors i empresaris en conflicte han
deixat d'acudir a la Delegació corres-•
ponent del Ministeri de Treball per a
adreçar-se als Serveis Territorials de
la Conselleria que representen la pri-
mera instància de relació del Depar-
tament. «Hem intentat descentralitzar
al màxim les competències per a con-
vertir als caps dels
Serveis Territorials
eh càrrecs de verita-
ble responsabilitat»,
indicà Jesús Salva-
dor. Antoni Pallarès
a Barcelona, Joan
Carbonell a Lleida,
Anton Borrel a Ta-
rragona i Pere Na-
varro a Girona són
les persones enca-
rregades d'assumir
aquest paper. La se-
va i n t e r v e n c i ó
només resta desbor-
dada en els conflic-
tes que superen el
marc provincial o en
l'aplicació de san-
cions d'una quantitat

amb idèntiques feines que les atribuï-
des a la Generalitat. Així ha aparegut
l'IMAC (Institut de Mediació i Arbi-
tratge de Catalunya), la utilització del
qual ha restat ara per ara, i sortosa-
ment, limitada a la conciliació prèvia
al pas per Magistratura ja que patro-
nal i sindicats catalans han acordat
de no fer-ne ús. £1 mateix camí hau-
ria de seguir l'Institut de Formació
Cooperativa, nascut quan la Generali-
tat estava impulsant una campanya
profunda d'organització del moviment
cooperatiu català, amb les. Jornades
sobre la Cooperació a Catalunya. D'al-
tres organismes, com l'Institut Terri-
torial de Seguretat i Higiene, amb un

Jesús Salvador i Enric Sanabra, secretari general i director general de Rela-
cions Laborals de la conselleria de Treball.

superior a les 100.000 pessetes, situa-
cions en què es fa necessària la inter-
venció directa del Director General de
Relacions Laborals. Entre un i altres
han de recollir un paquet força fei-
xuc: els milers i milers d'expedients
que ha deixat sense resoldre el Minis-
teri de Treball en les seves quatre de-
legacions, especialment a la de Barce-
lona, tot i que, segons Enric Sanabra,
els dos darrers delegats a la capital
catalana han fet esforços importants
per a llegar una situació menys desas-
trosa que la que s'havia anat conreant
els dos anys anteriors. Van contribuir
força a deteriorar la situació els nou
mesos d'espera que la UCD va impo-
sar entre l'acord dels traspassos i Üur'
efectiva concreció.

En realitat, tanmateix, l'actitud
presa pel Ministeri ha estat força des-
coratjadora. La seva filosofia podria
simplificar-se així: primer no traspas-
sar cap competència i després, acor-
dats els traspassos, crear instituts

total d'uns quatre-cents funcionaris,
continuà sense ésser traspassat, es-
canya així la possible acdó politica def
govern català i la limita a les més pu-
res activitats administratives. En ma-
tèria d'ocupació, el Ministeri va crear
l'Institut Nacional d'Ocupacions, si bé
ara en no haver-se produït cap trans-
ferència en aquesta qüestió, dóna peu
a l'esperança que aviat depengui de la
Generalitat i no sigui un altre organis-
me fantasma creat per a entorpir i
desdoblar les funcions de la Generali-
tat. «D'altra banda —assenyalà Jesús
Salvador—, amb la competència de
l'ocupació al nostre poder no sola-
ment podríem tenir una incidència su-
perior en la solució dels problemes
d'atur de Catalunya sinó que ens per-
metria de cercar una millor organit-
zació^ territorial de les nostres tas-
ques, atès que hi ha unes setanta ofi-
cines d'ocupació distribuïdes entre les
quatre províncies».

En la mateixa Unia de combatre

l'atur, la Conselleria ha impulsat una
coordinació dels alcaldes catalans per
a entrevistar-se amb el ministre de
Treball, Calvo Ortega, amb l'objectiu
de contractar aturats que no rebin el
subsidi d'atur per a les feines dels di-
ferents municipis. «Les coses que po-
dem fer per a combatre l'atur són li-
mitades —concedí Joan Codina— i no
es poden imaginar fora d'una lluita
aferrissada contra la crisi econòmica
al conjunt de l'Estat espanyol però* es
poden anar fent actuacions puntuals
pera disminuir el greu nivell actual
que, encara que les estadístiques ofi-
cials parlen de 185.000 aturats, asso-
leix dotes molt més-elevades».

Els problemes que
ha d'acarar la Con-
selleria, doncs, són
similars als de la
resta de Departa-
ments de la Genera-
litat però, com. ells,
se'n refia del canvi
de ritme que l'Esta-
tut ha d'imposar en
l'actitud del govern
d'UCD. «L'Estatut
aprovat per les
Corts -afirmà Jesús
Salvador-» ens ator-
ga competència in-
tegral en un seguit
de funcions que hem
de tenir a les nos-
tres mans ben aviat
i sense interferèn-

cies de cap mena». Hom ho espera
perquè fins ara a la Conselleria li han
posat entrebancs fins i tot per à deci-
dir èl calendari laboral del nostre
país. Gairebé podríem dir que la UCD
ha fet la pasqua al Departament i no
li ha deixat fer la Pasqua. Evident-
ment, les decisions ministerials no
afecten solament la Conselleria sinó
tot el poble de Catalunya.

Convenis, conflictes, vagues, atur.
Tot això són problemes que la Genera-
litat ha de poder acarar, mediar-hi 1
cercar-hi solucions sense cap altra in-
terferència que la filosofia general la-
boral regent al nostre país. Sigui qui
sigui qui encapçali aquesta Conselle-
ria després de les properes eleccions
al Parlament, en les quals Joan Codi-
na figura en el cinquè Hoc de la llista
socialista, seria bo que les manifesta-
cions de protesta davant el Palau de
la Generalitat no siguin, com han es-
tat fins ara, perquè no hi havia com-
petències per a intervenir-hi. •
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FRANCESC FARRERAS I DURAN, PRESIDENT
DEL PARLAMENT A L'EXILI

«Vull transferir els
Doders al nou

nt»
FRANCESC BAIGES

«Jo també hauria votat que si a l'Estatut, tot i que sigui força
petit.» Qui així s'expressa és Francesc Farreres i Duran, l'home
quel'any 1954 assolia la Presidència del Parlament de Catalunya, Des del 1954 ai front del Parlament
càrrec que encara avui ostenta.

El vint de març, quan es celebrin
les eleccions al Parlament, Francesc
Farreres complirà vuitanta anys. Nét
d'un fadristern de les cases pairals
més tradicionals de la comarca del
Bages—Les Farreres a Sant Sadurní
de Salelles—, és assenyalat com a ca-
talanista ferm en el llibre «La Conse-
lleria d'Agricultura de la generalitat
de Catalunya», d'Antoni Farreres.
Aquest mateix llibre el considera un
noi despert, ple de vitalitat, entrema-
liat i emprenedor, moderadament op-
timista i tenaç malgrat una certa defi-
ciència de pronunciació.

La precocitat i devoció política, que
disminuïren la seva dedicació a l'estu-

di, es manifestaren ja als setze anys
en participar en la fundació de les Jo-
ventuts Nacionalistes de Manresa. Es-
criptor mordaç, s'exilià a Perpinyà per
a eludir les possibles conseqüències
d'uns escrits massa abrandats. Més
tard, l'acompliment del servei militar
el duia a Madrid, d'on l'enviaven a
Marroc per a tornar, un cop llicen-
ciat, a Madrid on col·laborarà als pe-
riòdics «El Liberal» i «El Heraldo de
Madrid». A la fi, altre cop a casa seva,
substituí son pare al front del periòdic
«El Pla de Bages» fins que passà a
mans de la Lliga, cofundant alesho-
res «El Dia».

De la seva continuada acció políti-

Amb el president Macià al Palau de la Generalitat (24 d'abril del 31)

ca en són mostra la creació d'un Cen-
tre Republicà molt freqüentat i els
viatges repetits, durant el govern Be-
renguer, per tota la comarca amb ob-
jectius propagandístics./ L'activitat
parlamentària là inaugura l'any 31
amb l'elecció a la Diputació Provisio-
nal de Catalunya, en representació
d'Esquerra Republicana per Manresa
i assolint 134 vots. Més endavant, les
eleccions al Parlament de Catalunya li
atorgaven la condició de diputat per
la circumscripció de Tarragona amb
24.300 vots. ;

Macià el porta a *' '•
~" la Generalitat

La seva preocupació bàsica fou les
qüestions relatives a l'agricultura^
boscos i ramaderia com ho demostren
els cursets seguits a l'exili francès a
l'Escola Superior Agrícola de Grignon.
Joan Selves el presentà al president
Macià el juny del 31 i el 31 d'octubre
es constituïa sota la presidència de
Macià el Consell d'Agricultura, Rama-
deria i Boscos, en el qual Francesc Fa-
rreres prengué part en la Comissió de
Boscos. Més endavant seria designat
secretari del conseller d'Agricultura,
lloc on es va mantenir fins la mort del
president.Macià, moment en què pre-
sentà la dimissió.

A la seva biografia política cal
afegir-hi la responsabilitat de redac-
tar la proclamació de la República a
Manresa, el vot afirmatiu a l'Estatut
interior, de Catalunya, la participació
en la creació del Tribunal de Cassa-
ció, la defensa de la Llei de coordina-;
ció i control sanitari i la defensa dels
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HORARI

De les 9 dal 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 AL CURSOS INTENSIUS

ORGANITZACIÓ DE CURSOS
A L'ESTRANGER

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

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

pressupostos de la Generalitat. •
Després del sis d'octubre, dies en què
tornà a exil^r-se a Paris, i en reobrir-
se el Parlament, presidi la Comisssió
de Pressupostos i denuncià tant l'ac-
tuació de Dencàs com els abusos co-
mesos contra els camperols en la re-
pressió posterior als fets d'octubre del
34.

Calen bones relacions
amb Madrid

Aquest és, en síntesi, l'home que
l'any 54 assumia la presidència del

A Mèxic, aprofitant que la seva do-
na és farmacèutica i amb l'ajut d'una
familiars que havien marxat a Cuba
anys enrera, va comprar una^Farmà-
cia i posteriorment un laboratori i una
fàbrica d'agulles hipodèrmiqües.
Mentrestant, continuava mantenint la
institució catalana que representava
en contacte amb el món de la política.
«Han vingut a veure'm Heribert Ba-
rrera, Mossèn Dalmau, Jordi Pujol i
d'altres. I molts m'han demanat que
tornés a Catalunya».

Del retorn seu se n'ha parlat sovint
però no ha acabat mai de produir-se.
Ara, amb l'elecció del nou Parlament,

Al Parlament quan Companys presentà el nou govern del 28 de març del 1936.

P a r l a m e n t de Ca ta lunya en
renunciar-hi Ventura Gassol, el ma-
teix dia que era elegit president de la
Generalitat Josep Tarradellas. Des de
Cuernavaca (Mèxic), on resideix Fran-
cesc Farreres, ens feia avinent la seva
coincidència amb les tesis de Tarrade-
llas. «Hem mantingut sempre unes re-
lacions cordials i ens hem cartejat so-
vint. Ell representa la Generalitat del
32 així com jo el Parlament creat en
base a l'Estatut del 32».

Del Parlament d'aleshores només
en resten vius tretze diputats, i, per
tant, no hi ha quòrum ni per autodis-
soldre's, degut a la guerra i els inci-
dents del periple posterior. El presi-
dent del Parlament pati també les con-
seqüències de l'exili.

-En acabar la guerra vam estar
un parell d'anys a Montpellier par a
marxar després a Mèxic passant per
Marsella, Àfrica i Portugal, ens expli-
cà.

es deia que seria bo que vingués a fer
la transferència de competències. «Per
poc que pugui faré una escapada però
la greu malaltia de la meva dona em
reté a Mèxic», comentà des de l'altra
banda del fil telefònic. Francesc Fa-
rreres, que accepta la monarquia,
preveu que «si no hi ha una majoria
aclaparant, governar Catalunya serà
un embolic» i es mostra partidari «d'u-
na política moderada, pragmàtica, pe-
rò de renúncies mínimes».

Les idees polítiques de Francesc Fa-
rreres i Duran s'han moderat amb el
temps. «L'Estatut no deixa altra sorti-
da que mantenir bones relacions amb
Madrid», ens digué en acomiadar-se
per a acabar repetint que «faré •!•
possibles per venir a Catalunya quan
es proclami el nou Parlament».

Un nou president recollirà la legali-
tat republicana mantinguda per Fran-
cesc Farreres des d'aquella elecció de
l'any 54. •
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PROJECTE DE LA GENERALITAT PER
ALS TRANSPORTS PER CARRETERA

Així seran les estacions
catalanes d'autobusos
JOAN CATÀ

L'ordenació del transport col·lectiu per carretera arreu de
Catalunya és l'objectiu d'un estudi que realitza la Generalitat. De
moment, ja se sap quins seran els nous nuclis de la xarxa de
transport. Per a equipar-los, el. departament de Transports,
comanat per Albert Vilalta, ja tó a punt com seran les estacions
d'autobusos. La de Manresa podria funcionar a finals d'any.

£1 treball del departament de
Transports, integrat en la conselleria
de Política Territorial i Urbanisme
portada por Lluís Armet, sobre la xar-
xa de transport col·lectiu per carrete-
ra està coordinat tant amb el departa-
ment de Política Territorial com amb
el d'Urbanisme de la mateixa conse-
lleria. S'intenta lligar la racionalitza-
ció del transport amb un acurat estu-
di de la potenciació de determinades
vies de comunicació, i també amb
l'emplaçament de les futures esta-
cions d'autobusos. Tot, fent una previ-
sió de futur d'uns deu anys.

Estacions d'autobusos
a totes les comarques

La determinació d'una colla de po-
blacions —tots els caps de comarca
bàsicament— com a nuclis d'aquesta
xarxa de transports intenta superar la
simple visió local o urbana per a
situar-la en un àmbit més ampli: la
comarca. Sense oblidar, però, tots els
problemes de les Unies urbanes i su-
burbanes que també seran tingudes
en compte en l'estudi global.

El projecte del departament plante-
ja la construcció d'estacions d'autobu-

sos a tots els nuclis assenyalats a fí
d'equipar adequadament una xarxa
de transports que per ara gaudeix
només d'una estació d'autobusos a tot
Catalunya: Lleida.

Per a bastir aquest projecte s'enca-
rrega al BCD (Barcelona Centre de
Disseny) un model d'estructura arqui-
tectònica per a les futures estacions
d'autobusos. Aquesta idea marcarà
les línies directrius de totes les esta-
cions, les quals sotd un criteri d'es-
tricta funcionalitat s'adaptaran a la
ubicació concreta de cada ciutat. .

La idea del BCD pot observar-se en
les fotografies que il·lustren aquestes
pàgines a les quals ha tingut accés en
exclusiva L'HORA. Així seran les naus
que allotjaran els nostres autobusos.

També amb la col·laboració del
BCD el departament de Transports tira
endavant un projecte de senyalització
de material mòbil de les instal·lacions
fixes dels transports públics de la Ge-
neralitat a fí d'assolir una nova imat-
ge per a potenciar aquests serveis.

Una estructura -
«clàssica»

Les estacions tenen un comú deno-'
minador. L'estructura superior serà
completament «clàssica» la qual cosa
tó l'avantatge que «amb el temps no
passa de moda», i li dóna un tó de se-
rietat La teulada que cobrirà aquesta

Wírï
:\ *·:---.·?r"r s

Els autobusos catalans s'allotjaran aquí.
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A la foto superior s'observa com queda a la dreta la vessant de la teulada de color
tcaramel torrat*, i a l'esquerra la blanca opaca.

estructura incorpora una novetat gens. ;.
«clàssica». La vessant nord.de la teu- -
lada està coberta d'un material plàs-
tic de color «caramel torrat)» que per-
met el pas de la llum, si bé matisa els
raigs solars. La vessant sud, que es la '
que rebrà el sol de ple durant les ho-
res punta del migdia, serà de color
blanc totalment opac per evitar el pas
del calor. £1 suport de l'estructura es-
tarà format per una sèrie de pilars
circulars. Les dependències interiors
vindran determinades per una sèrie
de mòduls prefabricats que a la vega-
da que faran possible una mobilitat
del conjunt 11 donaran també el tan
remarcat aspecte funcional.

L'endegament del primer d'aquests
projectes, concretament el de Manre-
sa, sembla que podria formalitzar-se a
finals d'aquest any.

De tota manera hi ha una sèrie d'e-
lements per polir. Els dos primers pro-
jectes —Manresa i Igualada— ja els
han superats pràcticament. La cons-
trucció compta amb el suport econò-
mic de la Generalitat i els respectius
ajuntaments. I els diners ja hi són.-•
L'estudi complementari dels serveis '
d'autobusos urbans i suburbans
també és fet. Només manca entrar
en el definitiu diàleg amb les empre-
ses de transports implicades.

£1 sistema de gestió de les esta-
cions, segons fonts del departament
de Transports, serà municiapl amb .
participació, això sí, tant de les em-,
preses del sector com de la Generali-
tat.

Coordinació de trens
i autobusos

Si el projecte de Manresa pot ser
realitat aviat, el d'Igualada no trigarà
pas gaire més. Darrera d'aquestes es-
tacions es construiran, segons les pre-
visions de la Generalitat, les de Vila-
nova i la Geltrú, Reus, Tarragona, Sa-
badell, Terrassa i Girona. La coordi-
nació del transport col·lectiu a Cata-
lunya, tant per carretera com per fe-
rrocarril ha estat exposada repetida-
ment pel director general de Trans-
ports, Albert Vilalta, el qual ha tingut
també molta cura en elaborar uns
projectes d'estacions que lliguin amb-
dós mitjans de comunicació. Fer això
l'estació de Manresa s'edificarà al
costat de la del ferrocarril de Man-
resa-alta, i la d'Igualada serà també
al costat de l'estació del tren. •



IUGOSLÀVIA A L'HORA DE LA TRANSICIÓ

L'herencia
econòmica de Fito

En un projecte de socialisme que de
manera prou significativa, no s'ha ca-
rregat aquesta cosa tan estúpidament
difícil que és la de posar a la butxaca
de cada iugoslau un passaport que li
acrediti la seva sobirania espacial i in-
tel·lectual.

Des de la limitada perspectiva es-
trictament econòmica, allò que Tito
està a punt de traspassar és un model
que combina la triple característica
de resultar tècnicament original, so-
cialment presentable i que -per pos-
tres- funciona potàblement. I, tot
plegat, en un context internacional en
què Iugoslàvia no hi té cadi-
ra llogada sinó cadira pròpia
i pagada al comptat

Un nou model
Una economia verteúraaa

per l'esquema autogestionari
que, enfront dels models de
l'Est de propietat estatal i
dels models de l'Oest de pro-
pietat individual, planteja l'e-
conomia iugoslava com una
propietat social, la titularitat
de la qual és atribuïda als
col·lectius de treballadors.
Una economia en la qual els
Mecanismes de mercat hi ju-
guen un rol determinant i
Çue alhora està coordinada
Per un esquema de planifica-
ció flexible i descentralitza-
da' Empirisme que caldria
Proposar com a tema de
reflexió-inflexió tan als ultra-
ftercatistes com als centro-
estatistes (o estàtico-centra-
Ustes). Una economia que ha
generat el pragmatisme ne-
cessari perquè les coses eco-
nòmiques funcionin, a partir
Paradoxalment d'unes bases
Polítiques de fort contingut
ideològic que garanteixen
pie aquest funcionament de
'a cosa econòmica no esde-
^gui antisocial ni tan sols
Social. I una economia inse-

JOAQUIM MONELLS

Esdevindria absurd — i a més
injust- reduir l'herència de

Tito a una simple transmissió
de patrimoni econòmic. Perquè

enfront d'altres experiències
comunistes bastides entre

quatre parets de ciment armat,,
aquest cop l'intent s'ha traduït

en un projecte global
d'organització d'un socialisme

amb rostre humà.

Tito tampoc no acceptà el dirigisme econòmic
de l'URSS a Iugoslàvia

rida en un context internacional de
no-alineació que Tito, junt amb Nas-
ser i Nehru, va inventar i imposar du-
rant els anys 60. Davant d'un Castro
amb pretensions de reconduir el mo-
viment de països no-alineats dins l'òr-
bita soviètica, és encara > recent la
imatge d'un Tito que, sense prou for-
ça a mantenir-se dempeus, llegia as-
segut el seu discurs enèrgic a la Con-
ferència de L'Havana del darrer any.
de reaflrmació de la tesi de la no-ali-
neació. v . • v< : .
< £1 procés de construcció d'aquest
singular model econòmic iugoslau

presenta una certa linea-
ütat històrica, tot i que la
seva consolidació ha suposat
un procés llarg —uns 25
anys- amb alguna ziga-zaga
ocasional. Els primers anys
de postguerra, l'economia iu-
goslava fou sotmesa a la típi-
ca cotilla de nacionalitza-
dons i de planificació cen-
tràl, que ben aviat —,1'any
1948— va rebentar arran del
trencament dels comunistes
iugoslaus amb Stalin. En una
situació d'aïllament polític i
de boicot econòmic s'inicia,
aleshores l'esforç difícil i ge-
nerador de tensions per a la
formulació dels nous concep-
tes de descentralització-
mercat-autogestíó que gra-
dualment aniran redefinint
l'economia iugoslava. , -

La reforma del 65 planteja
i consolida aquests temes ba-
sics tot i que, tal com revela
la perspectiva d'anys succés-,
8ius, no aconsegueix resol-
dre'ls satisfactòriament. £1
replantejament definitiu,/ a
partir d'unes bases més sòli-
des que corregeixen deficièn-
cies anteriors, entra en ro-
datge a principis dels anys
70 i es formalitza finalment
en la nova Constitució del 74.

<

31



L'autogestió aplicada

L'esquema d'autogestió aplicat du-
rant els anys 60 s'entenia bàsicament
com a simple autonomia de les empre-
ses enfront de l'intervencionisme esta-
tal, però perpetuava una situació en
què els treballadors tenien relativa-
ment poca influència sobre les deci-
sions empresarials, alhora que induïa
una concentració de poder econòmic
en mans dels bancs, de les empreses
de comercialització interior i exterior
i d'una élite de managers. En la da-
rrera dècada, però, l'autogestió es va
replantejar en el sentit de potenciar la
participació dels col·lectius de treba-
lladors en el procés de decisió de les
empreses i en el control de les plusvà-
lues derivades de la producció,
ampliant-se simultàniament al sector
de serveis socials com l'educació, la
ciència, la cultura i la sanitat.

En segon lloc, en el transcurs dels
anys 60 la reforma econòmica insistia
en el rol de la competició a través del

'mercat, entès com a mecanisme inte-
grador neutre i eficient. Mentre que
en els darrers anys s'ha revaloritzat
el paper de la solidaritat de la clase
treballadora, principi que suposa que
la distribució de rendes no es canalitzi
espontàniament per mecanismes im-
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El sistema d'autogestió aplicat els anys 60 s'entenia bàsicament com a simple auto*,'
nomia de les empreses enfront a l'intervencionisme estatal ; • <

personals de mercat sinó a través de
processos sistemàtics de negociació
entre les diferents organitzacions so-
cials.

En aquest mateix context de distri-
bució de rendes, enfront de la filosofia
dels anys 60 de «a cadascú segons el
seu treball» —els slogans comunistes
primitius sobre les necessitats queda-

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

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

ven per tant molt lluny— més recent-f
ment Iugoslàvia introduïa l'esquema
original de «a cadascú segons el seu,,
treball actual més aquella part del seu
treball passat reinvertit en l'empresa».

C/h país sandwich

I, finalment, els anys 70 contem-
p laven un esforç se r iós de
planiflcació-coordinació econòmica, el
primer estadi de la qual es localitza
de manera descentralitzada en els
col·lectius d'autogestió de les empre-
ses, mentre que les instàncies econò-
miques de la Federació assumeixen
bàsicament una tasca de macrocoor-
dinació, la qual evita la nefasta buró-
cratització associada amb la planifi-
cació centralitzada.

Un patrimoni econòmic valuós el
d'aquest petit país-sandwich que va
vèncer Hitler i S talin; patrimoni, però,
que en els propers mesos pot anar a
subhasta dels grans interessos de la
bipolarització internacional. En un
dels pols, l'interrogant de l'herència
d'aquest patrimoni presenta la simpli-
citat de les grans qüestions: quin serà
l'impost sobre successions que el
Kremlin imposarà a Iugoslàvia? Si el
Kremlin ha d'imposar algun impost a
l'herència d'aquesta llarga primavera
de Belgrado, pregaria que els recapta-
dors de la Hisenda soviètica no siguin
els tancs de l'Est. Encara que això su-
posi trencar la moda de temporada. B,
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La víctima amb el presumpte assassí.

LLORET

Una dona amb dos
assassins
FERRAN SALES

Dos homes han estat empresonats a Girona acusats d'un mateix
fet: l'assassinat d'una dona de cabell roig. Aquesta increïble
història que va començar el nou de març de 1978, va ésser
investigada pel periodista Josep Marti Gómez, col·laborador de
la nostra revista

El deu de març de 1978 la Guàrdia
Civil de Lloret-GiroDa, anunciava a
bombo i platerets que havia detingut
l'industrial barceloní Francesc Vila i
Llobet, presumpte assassí d'Aurora
Brana, la seva muller. La noticia es-
campada arreu dels mitjans judicials
explicava que Francesc Vila i Llobet
s'havia confessat autor de la mort de
la seva dona, posant d'aquesta mane-
ra fi a una sèrie d'incongruents ges-
tions fetes pel mateix Vila i Llobet, el
qual cercava la desapareguda des de
feia vint-i-quatre hores. ;

-Algú ha matat la meva dona
-havia denunciat Francesc Vila i Llo-
bet a la Guàrdia Civil hores abans que
les forces d'ordre públic haguessin
trobat el cos d'Aurora Brana en un
camí de Lloret, al fons d'un barranc.

Tanmateix Francesc Vila i Llobet
havia trucat per telèfon a Barcelona
comunicant a un familiar la mort de
l'Aurora. Totes aquestes gestions i
afirmacions de l'industrial barceloní
es varen veure plenament confirma-

des quan hores després un empleat de
la neteja descobria el cos sense vida
d'Aurora Brana.

" —És la meva dona.
Aurora Brafla era un cos sense vi-

da, nu —algú havia amagat el sexe
amb els seus pantalons blaus— in-

. crelblement colpejat per un pal i una
roca tota plena de sang que romania
al seu costat. L'autòpsia va dictami-
nar que la donà havia efectivament
mort à causa d'un ctraumatisme cra-
neal combinat amb destrucció anatò-
mica». ..:-, •" • ,•"..'- •--.•• < • •" •.

Francesc Vila i Llobet, després de
les primeres declaracions davant de
la Guardia Civil en què argumentava
un possible xantatge, va acabar con-
fessant-ho tot. Va dir que havia col-
pejat la seva dona a l'interior del ga-
ratge de la finca, la cobrí després amb
una lona de ratlles blanques i taron-
ges i finalment l'enquibí cüns de l'au-
tomòvil per a tirar-la al barranc on l'-
havien trobada.

Tota aquesta història, fins aquí, te
la congruència dels esdeveniments
que cada dia s'expliquen des dels dia-
ris. Hi havia però alguns punts foscos
—no hi havia rastre de sang al cotxe,
ni al garatge...— que no preocupaven V
gaire l'autoritat judicial ni a la matei-
xa policia. Hi havia per damunt de tot
la confessió de culpabilitat i l'ordre
del jutge declarant l'aute de processa-
ment i la presó sense fiança per a ;
Francesc Vila i Llobet.

£1 segon home —Cèsar Tortajada-
havia anat a parar a la presó acusat
d'un delicte d'agressió a l'amo de la
discoteca Fachó. Però dies abans d'a-
questa nova detenció, algú havia tele-
fonat al jutge instructor i anònima-
ment havia parlat ja de la innocència
de Francesc Vila i Llobet i s'havia re-
ferit per primera vegada à la pre-
sumpta responsabilitat de Cèsar Tor-
tajada. , . - , . „ * •

Els dos homes, doncs, van coincidir
a la presó de Girona. I va ésser aquí
on l'industrial empresonat rebé aque-
lla primera nota de César Tortajada,
el qual es reconeixia autor material de :
la mort de la dona quan la va intentar
robar. Tots aquests fets obren unes
noves diligències i decideixen la lli-
bertat de Francesc Vila i Llobet/ el
qual sortiria de la presó el 6 de no-
vembre amb una fiança de cinc mi-
lions de pessetes. Disset dies després
l'Audiència Provincial de Girona revo-
cava l'ordre de llibertat i manava de
bell nou la detenció de Vila i Llobet

Des del 27 de novembre, dos ho-
mes, César Tortajada i Francesc Vila i
Llobet, tornen d'estar junts a la
presó de Girona acusats de la mort
d'Aurora Brana. Ara, cap d'ells no es
reconeix autor dels fets i un i altre
cop neguen llurs primeres declara-
cions de culpabilitat.

Un singular casament. i.' .
Enrera ha quedat aquesta singular

relació entre Francesc Vila i Llobet i
Aurora Brafla. Ella, infermera de la
mare d'aquest industrial barceloní,
havia aconseguit dur-lo fins • a l'altar.
Ell aleshores tenia vint-i-quatre anys,
ella trenta-sis. Ell era amo d'un fio-'
rent negoci a Sant Adrià del Besòs.
Ella tenia una pobre cultura i un pit-
jor gust. Malgrat tot, deien que s'esti-
maven. ••.-.•.:... ? '

I enrera també ha quedat aquesta
misteriosa relació* entre els dos homes
als quals la justícia acusa d'un mateix
fet.» /•" •' ' .- ' -. ;•
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Manilla d'oros

Dos
poemes
de *
Salvat-
Papasseit
PERE ANGUERA

Entre 1918 i 1920, concretament
d'octubre del primer a maig del se-
gon, Salvador Torrell i Eulàlia, feia
estamparà Reus una revista de caire
futurista i amb un cert afany de terro-
risme cultural, visible en el subtítol
«fulla de subversió espiritual» i en el
comentari a la data «època de la in-
dignitat humana». El full, que moltes
vegades es tractava literalment, d'un
sol full, duia el títol manllevat del
d'un llibre de poemes de Gabriel Alo-
mar «La columna de foc» i es repartia
gratuïtament. La idea, els diners i bo-
na part de l'empenta foren de Torrell
a qui feren costat com a director
artístic Lluís Ferré i Estela i en grau
menor amb textos propis i ajudant a
la recerca dels d'altri el poeta Josep
Maria Prous i Vila, mort fa poc en l'e-
xili a Perpinyà i Bonaventura Vellés-
pinosa, que després es dedicaria a les
traduccions teatrals per les que fa
pocs dies va rebre el primer «Memo-
rial ADB».

«La columna de foc», trencà l'enco-
tillament del clos cultural reusenc i al
costat dels seus promotors s'hi inclo-
gueren textos de Jaume Simó, Gabriel

Pere Anguera.

Alomar, Josep Maria de Sucre, Jaume
Aiguader i Miró, J. Duran Juncosa,
Ventura Gassol, J. Folguera, J. Puig i
Ferreter, Joan Salvat-Papasseit i en
castellà Àngel Semblencat. En la part
gràfica hi col·laboraren Francesc
Elías, E. Engius, Barradas, Rafael Be-
net i Lluís de Dalmau.
. «La columna de foc» es feia a imita-
ció i semblança d'«Un enemic del po-
ble» de Salvat i la interrelació ve rebla-
da pel fet de publicar els dos sumaris
cada publicació. Salvat donà per a pu-
blicar en la revista reusenca tres poe-
mes inèdits. Tan sols un d'ells fou
després recollit en llibre pel seu autor,
era el titulat «Drama en el port». Les
variants en les dues edicions, separa-
des per pocs mesos ja que la revista és
la corresponent al juny-juliol de 1919
i el llibre «Poemes en ondes hertzia-
nes» sortia el novembre del mateix
any, són mínimes: ortogràfiques, tipo-
gràfiques i falta d'uns parèntesis que
és difícil saber si cal atribuir-los al
mateix autor o als editors. Tan sols
una petita variant lèxica on la revista
diu «les sirenes no ho saben / mes xis-
clen», el llibre recull «les sirenes no hp
saben / però xisclen». Uns mesos

abans, en el número V corresponent a
febrer Salvat, que encara escriu el seu
segon cognom amb una sola esse, hi
publicà dos poemes que no aplegà en
cap dels seus llibres «Mi senyora la
Mort» i «És tot fosc i jo-al llit». La re-
cuperació dels poemes ha estat acci-
dentada. Els vaig fer conèixer a «Ori-
flama», el setembre de 1974, quan la
revista ja feia tomballons, i sortits
amb errors fou impossible rectificar-
los. I així amb tares foren recollits pel
dr. Joaquim Molas en la seva edició
de les poesies completes de Salvat que
tot i que dóna la referència, ni m'ano-
mena, suposo que per cortesia i pér so
fer-me retret de l'error en què n'apa-
regué un a la revista. Error que no
tan sols no rectifica sinó que l'apro-
fundeix pel seu compte. El text dè Sal-
vat diu «Mi senyora la Mort», a «Ori-
flama» sortí «Mis senyora la Mort»
mena mena de barbarisme que no
deuria fer cap gràcia a Salvat i Molas
retranscriu «Missenyora la Mort». Hi
text exacte d'aquest poema, l'altre
sortí correctament a «Oriflama» i en
l'edició de J. Molas, diu: • ''

Mi senyora la Mort,
ha volgut visitar-me . ...-•>••
dins les quatre parets de ma cambra
tancada. '
Vestia-la una túnica vermella,
i sense soroll d'ossos s'arrossegava
impúdica en son ple.
Mi senyora la Mort, -
tenia els ulls d'instant.
L'instant que pot occir-me
i pot enamorar-me: ':i

perquè sóc delitós de calenta fretura.
Son rostre fit al meu.
Pro jo l'esquardava
perquè s'avergonyís de ses passions,
car m'era el patiment per ma obra
d'esperit. - : ••• .
Mi senyora la Mort
m'ha fet una ganyota de menyspre*1'
i mercè d'esvair-se
de les quatre parets. •
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tL'editor Lara no m'ho podia posar més bé per al llançament de la novella»

POMES D'OR» APAREIX SIMULTÀNIAMENT EN CASTELLÀ.

Baltasar Porcel estrena
llançament editorial
XAVIER FEBRES

Baltasar Forcel acaba de treure al carrer la seva última novel.-
la, «Les pomes d'or». Amb la particularitat ben poc corrent que
apareix simultàniament en castellà i en català; amb un llança-
ment publicitari considerable a càrrec d'Editorial Planeta. La
novel·la, no cal dir-ho, es vendrà.

Estalviarem al sofert lector les àes-
cripcions que acostumen a precedir
les entrevistes de Porcel referides al
bucolisme de la serralada de Collcero-
la, als atractius del seu pis de Vallvi-
drera dominant la visió de la Barcelo-
na empastifada, als fills que corren
per la casa o als cabells en caiguda de
salze de l'entrevistat. Donem-ho per
sabut i anem a la feina.

-Vaig vendre tots els drets d'a-
questa novel·la a Editorial Planeta per
la raó òbvia que me'n van donar
molts dinen. L'havia de publicar si-
multàniament en les dues llengües,

però la coUecció en català que pensa-
ven encetar s'ha endarrerit. Llavors,
una sola novel Ja en català d'aquesta
editorial hauria quedat molt perduda.
Vaig proposar a José Manuel Lara de
fer-ne una coedició amb Edicions 82 i
ho va trobar bé. Va regalar «gratia et
amore» els drets de la meva novel·la
en català a Edicions 82, o sigui que
més bé no es podia portar. Fins i tot
s'han esperat un mes per posar-la a/la
venda, per què Edicions 62 enllestís la
versió catalana. Però com que 62 dis-
posa de menys mitjans encara no la
tenen a punt i finalment s'ha posat

primer a la venda l'edició castellana.
Considero important 1 si vols molt im-'
portant que una novel·la catalana sur-
ti alhora en castellà i se'n faci un llan-
çament en castellà. . < '.

Saber escriure :
en castellà .

—Però l'aparició simultània perju-
dicarà les vendes en català, fins i tot
a Catalunya... ' ,

—Noi, jo això no ho sé. Si hi ha ca-
talans que se la compren en caste-
llà, això ja és un problema de l'Esta-
tut i de la Constitució. Jo no canviaré -
de cop i volta la situació ni aconse-
guiré la independència de Catalunya.
Mira, aquí a la contraportada de l'e- :
dició castellana diu clarament: titulo
original «Les pomes d'or»-. Jo, per
voluntat cultural i política estic en la
cultura catalana. Però una altra co- *
sa és que no sàpiga escriure en casta- '
llà. Alguns trossos els he escrit direc-
tament en castellà, per provar. Però .
la redacció ha estat en general en ca-
talà i després reescrita en castellà.
Des d'un punt de vista d'exercici lite-
rari, el maneig de les llengües ajuda.
molt. Quan un text no aguanta un&L·
traducció, ves-hi alerta. r
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—Suposo que diràs que aquesta no-
vel·la representa un trencament, una
superació de les anteriors 7

—En aquesta novel·la la meva pro-
sa té un gran ritme, un ritme que fins
ara no tenia. Fins ara era una prosa
rica, amb moltes virtuts, però n'hi fal-
tava una: el sentit del ritme. Fent un
treball d'investigació musical, em
sembla que he aconseguit aquest rit-
me. Si, si, representa un trencament.

—Et sents atacat en el terreny de la
utilització del català o del castellà.
Tems retrets? De qui, per què?

—Això de la llengua em sembla que
està tret de polleguera. La política de
la llengua ós important. És indiscuti-
ble que cal fer tots els possibles per
impulsar i la llengua i la cultura cata-
lanes. És obvi que si a Catalunya la
llengua catalana desapareix, Catalun-
ya deixarà de stfr per molta Generali-
tat que tinguem. Però d'això a pro-
pugnar el monolingüisme hi ha 1.000
milles de distància. No bilingües, sinó
trilingües hauríem de ser I Si temo re-
trets? Mira, ara ja no estem als temps
de Franco. Ara cadascú OB fot a có-
rrer, i a veure qui arriba primer. Si
Catalunya no afronta seriosament el
problema de la llengua, no se'n sor-
tirà. Això ós un fet. Nosaltres te-
nim una llengua minoritària parlada
per la meitat de la nostra població.
Necessitem per tant una o unes llen-
gües pont. No ós una evidència teòri-
ca, sinó el que està passant. Mira, hi
ha una cosa molt clara: una cosa ós
que per vocació i sobretot per ganes
pertanyis a una cultura i a una llen-
gua i militis en això com jo he fet.
Una altra cosa ós que no sàpigues es-
criure en castellà. Jo l'escric molt bó i
n'estic ben content. Si algú creu que
això ós un ultratge a la santa senyera,
que surti al carrer i a veure quanta
<"rat el vota I

«M'he llançat al món»
-Has trigat més de dos anys a es-

criure aquesta última novel·la. Què en
dedueixes d'aquest fet?

- J o sempre tinc al cap dues o tres
novel·les que finalment es resolen en
una. Aquesta, feia temps que la porta-
va al cap però la vaig escriure tota se-
guida en poc temps, cosa que no m'-
havia passat mai. He viscut des de fa
temps apartat de l'ambient literari
nostrat, barceloní i àdhuc espanyol.
M'he dedicat a llegir autors estran-
gers. He viatjat molt. El món mallor-
quí em quedava petit. La gent diu que

«Sort n'hem tingut del president Tarradellas. La Generalitat no fa absolutament res»

els grans escriptors són localistes. És
mentida. Els grans escriptors són
grans escriptors. I els localistes són
localistes. Fer exemple, tu no pots po-
sar a la Barcelona d'ara la revolució
triomfant d'una secta religiosa, perquè '
les condicions del país no ho donen.
Al món mallorquí no hi ha cocodrils ni
hi ha viscut el rei Herodes el Gran.
M'he llançat al món i m'ha sortit una
novel·la imaginativa però plena de
realitats que he viscut. A un o dos
capítols parlo de les llacunes d'Assinie
a la Costa d'Ivori, amb una illa de
rats penats gegants, una casa demo-
níaca i estranya, piragües 1 caimans.
Doncs tot això jo ho he viscut. Parlo del
tresor del rei Herodes a la muntanya
de Massada, damunt la Mar Morta.
Jo hi he estat. Herodes hi va construir
un fantàstic palau en el qual jo he
sentit un esperit bàrbar, solar, ple d'e-
nergia. Aquest llibre dóna la volta a
Àfrica en vaixell. Jo ho he fet. Traves-
sa el Sàhara amb els tuaregs. Jo ho he
fet. Parla del Parsifal de Wagner, dels
castells de la Baviera del rei Lluís II

el Boig. Jo hi he estat... D'altra banda,
a la novel·la hi ha escenes molt dures
des del punt de vista sexual i de vio-
lència física. Ve a explicar de manera
molt explícita que l'home ós un llop
per a l'home, que els tous consem-
blants no són els teus germans, que no
n'ets solidari. Que l'èxit i la plenitud
provenen del domini sobre els altres» I
que l'amor físic ós el súmmum de tota
exaltació. Cada vegada més veig la vi-
da com un magma colJectiu sotmès a
unes lleis d'extermini.

—Alguna cosa t'has de guardar per
a perseguir el premi Planeta amb la
pròxima novel·la, no?

—Això no ós cap fita per a mi. La
meva ambició és fer novel·les accep-
tades pels lectors qualificats i per 1»
crítica qualificada com realment bo-
nes. Això ja ho aconsegueixo i ho
aconseguiré encara més. Per «Cavalls
cap a la fosca» em van donar quatre
premis. Aquesta novel·la d'ara no l'he
volguda presentar a cap. Estic tip de
premis i d'històries.
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La feina d'assessor
ministerial T"

-E l nou ministre de Cultura t'aca-
ba de nomenar assessor seu. Què li
penses ensenyar, al senyor de la Cier-
va?

- N o li penso ensenyar res. Jo
aquest senyor el conec molt poc.
Només el conec d'una vegada que ens
vam barallar quasi a matar per una
cosa que jo havia escrit a La Vanguar-
dia. No val la pena ressuscitar-ho,
semblaríem catalanescos. Després ens
havíem trobat en alguns actes i res
més. Fins el dia de l'enterrament de
Llorenç Villalonga a Palma on em va
proposar això, després d'haver-me'n
fet avisar el dia abans a través de
Carles Sentís. Es tracta d'assessorar
el ministre proposant i opinant. Jo bo
veia com una cosa honorífica però
sembla que vol tenir efectivitat. M'he
passat 25 anys acusant l'Estat —no
només el règim franquista- de fun-
cionar malament, de no tenir en
compte l'opinió de gent autoritzada.
Ara, jo accepto el procés constitucio-
nal i resulta que ve un ministre que
agafa professionals reconeguts de la
cultura i els encarrega una fundo as-

sessora. Doncs està molt bé i jo dic
que sí. •

tA la Generalitat
i - no fan res» , .

—La Generalitat també ha tingut
un Consell Assessor de la Conselleria
d'Ensenyament i Cultura i...

- A la Generalitat no fan res, per-
què el Govern no dóna traspassos i els
que els han donat no els fan funcio-
nar. La Generalitat s'ha revelat com
un jardí sense flors. Encara sort d'un
home com Tarradellas, sense el qual
la Generalitat seria ara com això
d'Andalusia. Però Tarradellas és molt
personalista i anul·la la gent que treba-
lla amb ell. Ell és omnipotent, és un
polític del calibre de Da Gaulle, Chur-
chill o Franco. És una bèstia així. Pe-
rò al marge de la persona de Tarrade-
llas, la Generalitat m'ha decepdonat,
s'ha convertit en el que era la Diputa-
riò en els pitjors temps de Franco,
moltes reunions inútils. De la Conse-
lleria de Cultura, ni tan sols no hi ha
res a opinar. Tot el que n'he vist són
algunes fotografies als diaris, però ja
se sap que els diaris no reflecteixen la
realitat... I per això la gent no els

compra. Jo, com que no soc de cap
grup polític... ^

-Ep, que has firmat fa pocs dies
un manifest electoral de suport a Es-
querra Republicana... I a la CNT, en-
cara cotitzes?

- J o no soc de cap grup polític. Ai-
xò és un altre infundi. Aquí tot funcio-
na per grupets i amigueu. Parlant
clar, no tinc cap ganes de tenir res a
veure amb un món que considero ine-
ficaç. No tinc temps per això, he de
fer altres coses. Vaig signar a favor
d'Esquerra Republicana perquè és un
partit moderat i catalanista. No té un
programa, no és massa actual, asta
recolzat en fets històrics. Però conser-
va com jo la fe en la llibertat de l'ho-
me, la llibertat de Catalunya... Jo els
respecto molt perquè soc un romàntic,
representen les arrels del meu país...
El meu suport és més a uns principis
que a una política. L'Esquerra Repu-
blicana no està ficada en el poüti-
queig. Pel que fa a la CNT, l'altre dia
encara vaig donar-los 11.000 pes-
setes que els feien falta per acabar de
pagar un local o no sé què. A més, em
va venir a buscar els diners mossèn
Dalmau i de passada em va fer signar
el manifest d'Esquerre Republicana.
Jo funciono molt per amics. • •

Porta dels Bergants RAMON BARNH.S

Sí, que els plau
I tant, que s'aprovarà la «Ley Orgànica de Auto-

nomia Universitària»! I a més l'aprovaran entre tots, els
que la presenten, que és el partit del Govern Central, i
els que diuen que no els agrada, que són els partits que
en diuen de l'oposició.

Ara hi ha hagut un seguit d'accions, de part d'estu-
diants, mestres, centres i organitzacions polítiques en
enèrgica protesta pel projecte de llei universitària con-
fegit per UCD. Diuen que el projecte és intolerable, in-
just, impossible, immenjable. Per cert que entre els ac-
tes d'enèrgica protesta hi ha hagut «una» setmana de
lluita. «Una» setmana de lluita? Però si el projecte és
immenjable, anticatalà, elitista, què és «una» setmana
de lluita? Deu ser igual que allò que es van inventar els
revolucionaris del dia, de les vagues de quatre hores, o
de dues hores, o de mitja hora davant de les intolera-
bles, immenjables i antiobreres actituds de la patronal.
L'estona justa per justificar una nota als diaris que
mostri si n'arriba a ser d'indeclinable el combat obrer.

Bé; forts d'una setmana de lluita i del seguit d'ac-
cions, els partits de l'oposició s'asseuran a negociar
amb els partits del govern i posaran els seus trumfos so-
bre la taula. En tenen algun de bo, no es pensin, a més
de la setmana de lluita i del seguit d'accions: tenen fins

i tot algun cadàver acabat de fer. S'asseuran doncs i
després s'alçaran, i tots plegats se n'aniran al Parla-
ment i allí es debatrà l'intolerable, l'injust, l'impossible,
l'immenjable i el centralista. Forts ara deia negociació
prèvia amb els autors del projecte, els de l'oposidó veu-
ran triomfar un grapat d'esmenes, (ja n'han presenta-
des) fet que els permetrà de no votar que no el projecte
de llei universitària. Trufat amb les innegociables esme-
nes de l'esquerra i dels nacionalistes, l'intolerable, in-
just, impossible i immenjable projecte de llei es conver-
tirà en llei tolerable, estreta però s'hi pot passar, única
possible i al capdavall potable. Tot coronat amb unes
declaracions post part dels combatius líders de l'oposi-
ció que diran que ningú no es pensi que ja estan con-
tents, que s'ha fet tot el que s'ha pogut, i que de totes
maneres quan ells guanyin les properes elecdons ales-
hores serà l'hora de...

: Així que tot plegat no ha de servir de res, ni la set-
mana de lluita? Ja ho crec, que ha de servir. De mo-
ment la setmana de lluita i el seguit d'acdohs, que per
primera vegada en bastants anys han estat secundades
a fons per la població estudiantil, i les futures negocia-,
dons, debat parlamentari i número aprovatori final han9

de servir perquè estudiants i estudiantes estudiïn amb
qui se les heuen realment.
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Cultura en joc JOSEP M.« CARANDELL

La fi del món
De cop, i després d'uns anys de no

haver-se sentit parlar amb insistèn-
cia, s'ha tornat a la psicosi de gue-
rra mundial i de la fi de món. El pri-
mer article que vaig llegir sobre l'ac-
tual apocalipsi va ser el d'Eugenio
Trias a «L'Avenç». Aquesta revista
m'encarregà un dossier sobre, la
postguerra dels anys quaranta a Eu-
ropa, i li vaig demanar al filòsof i
autor de «La filosofia y su sombra»,
i del llibre que acaba de sortir a
Taurus «Tratado de la pasión», que
escrivís l'article dedicat a la filosofia
d'aquell temps. Dit breument, Trias
explica que aquell no-res que la filo-
sosfïa moderna havia introduït en el
pensament i que amenaçava l'ésser
individual, des de la bomba atòmica
s'ha convertit en l'horitzó de l'exis-
tència social. La bomba obre la pos-
sibilitat real del no-res i no només
per a cada un de nosaltres, sinó per
a la societat en el seu conjunt. «Fer
primer cop la societat humana sen-
cera depèn del buit d'una eventual
resolució». La nostra és una societat
de sobrevivents.

Focs dies després de rebre aquest
article es produïa, per cap d'any, la
invasió d'Afganistan per l'URSS. La
dècada dels vuitanta començava
així amb la amenaça d'una nova
guerra, la tercera, la de la vençuda.
A partir d'aquell moment les consi-
deracions sobre la fi del món s'han
multiplicat als diaris* i revistes, a les
converses privades, en els somnis i
moments baixos dels individus. Ha
esclatat un nou mü.lenarisme; no
endebades ens estem aproximant a
la fi del segon mil·lenari.

LA MORT DE LA
HUMANITAT

£És més possible avui la destruc-
ció de la humanitat que en els temps
en què recorrien Europa els cabdills
religiosos del mü.lenarisme? Ens ho
•sembla així, perquè la nostra menta-
litat està amarada "de cientifisme;
però la seguretat de la destrucció to-

tal no era menys viva per als qui
creien en el poder diví o per als qui
observaven els estralls de les gue-
rres i de les epidèmies. Tot és qües-
tió de perspectiva. El poeta Fope,
anglès del segle XVIII, a qui curiosa-
ment veig citat en dos llibres que
acabo de llegir —«El manuscrito de
Missolanghi» (Planeta), de Frokosch,
biografia novel·lada lliure de la vida
de lord Byron, i «Kalki», del jueu
nord-americà Gore Vidal (Minotau-
ro)-, anunciava ja el triomf del Caos
sobre el Cosmos: Frokosch observa
amb encert que en el Segle optimista
de les Llums tota amenaça de des-
trucció era més terrorífica que
avui..., perquè la història de les
Grans Guerres i els assassinats en
massa ens han acostumat a conviure
amb la idea i les imatges de la mort
de la Humanitat.

TRIAS i TECGLEN

Tant Eugenio Trias, com Haro
Tecglen (a «Sociedad y terror», Do-
pesa) i com Gore Vidal fan derivar el
concret terrorisme actual —que en
les últimes setmanes està fent sag-
nar Espanya com potser mai, en
l'àmbit dels grups ultres de dretes i
d'esquerres, i en l'àmbit dels atraca-
dors urbans—, fan derivar dèiem, el
terrorisme del Terror universal
creat per les bombes nuclears i pels
medis destructius de la bioquímica.
El terrorisme concret no seria altra
cosa que la manifestació externa
d'un estat de latència profund, com
la pal.lidesa de la pell manifesta la
malaltia arrelada en l'interior del
cos. Haro Tecglen, com molts d'al-
tres, proposa una actitud decidida,
el pacifisme neutralitzador de les po*
tencialitats destructives, després
d'assenyalar qui són els responsa-
bles del poder mortífer. Gore Vidal,
sense perdre l'humor, ho dóna ja tot
per perdut i tanca la novel·la amb el
retorn dels simis com a progenitors
d'una nova època històrica. Trias
observa, sense prendre hi partit, la

lluita entre un nou pacte amb l'ésser
(«des d'ara, tots els dies de la meva
vida els viuré com si me'ls haguessin
regalat») i el somni dels homes rea-
litzat en la màquina (la bomba és el
més prohibit dels nostres somnis).

Cal dir-ho?: l'home és natural-
ment eclèctic. Tenim esperança,
com vol Haro Tecglen, com vol
Bloch —llegiu «En favor de Bloch»
(Taurus)- i voluntat de viure i mi-
llorar. Tenim també por, por que un
capvespre abans de tenir temps de
sentir-ho al telediari o de llegir-ho a
la premsa, es produeixi... Fugim en
somnis aterrits a una terra inexis-
tent on no arribi la destrucció. Som
també, però, com filòsofs: sospesem
les alternatives, els hi busquem un
sentit, intentem adequar la nostra
vida a una situació real i psíquica
entre la vida i la mort. Des d'ella, les
petites coses concretes o ens fan riu-
re per la seva nimietat o ens impres-
sionen com a manifestacions de l'u-
na o de l'altra. L'anunci d'un per-
fum em semblava ahir un anunci de
la mort; aquest matí, de la vida. Tot
s'omple d'una angoixosa ambigüitat,
ho vulgui o no. Massa coses —i amb
les coses, els llibres dels pensadors—
ens recorden que el Progrés no porta
necessàriament cap a la Utopia, i
tanmateix, (la Ciència és tan apas-
sionant I

Quan es viu en una situació de
psicosi com aquesta, i amb tantes
proves de versemblança, no és possi-
ble tancar els ulls interiors i fer
«veure» que res d'important succeix.
Hom pot adoptar aquesta o aquella
actitud, totes però en relació amb la
gran incògnita. La meva personal,
i té sentit de dir-la? Em vaig assaltat
per tots els dubtes i tots els malsons;
però a la pràctica només hi trobo
sentit en l'esforç en favor de la pau,
de la convivència, de la sobrevivèn-
cia. I em repeteixo, com aquell alter-
ego de Tolstoi a l'«Anna Karenina»,
que he d'acompassar les meves pas-
ses mentals i imaginàries a* las pas-
ses de la pràctica. Com si la actitud
positiva de la pràctica fos més verta-
dera, més genuïna, més ancestral.
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Teatre

Una
teatral pera
la Generalitat
ANTONI BARTOMEUS T

La cosa va de planificació, que ja
era hora. Mentre l'Institut del Teatre,
a través dels seus Centres Comarcals
es planteja seriosamente uns projectes
de descentralització que abasten tant
la producció d'espectacles com la for-
mació teatral i l'animació cultural,
pensant en la creació de Centres Dra-
màtics, tal com ja hem comentat aquí;
i mentre l'Ajuntament de Barcelona
va definint una nova orientació en l'à-
rea cultural que, per tant, afectarà al
camp del. teatre, també a l'encara
provisional Generalitat hi ha alguna
cosa que ès belluga.

Dins la Generalitat provisional,
doncs, i amb més provisionalitat en-
cara, ha estat creada fa unes setma-
nes una Comissió Tècnica Assessora
de Teatre depenent del Consell de Cul-
tura. Com a representatns d'aquest
Consell són a la Comissió M." Aurèlia
Capmany i Josep M. Castellet. A par-
tir d'aquí els nomenaments van fer-se
segons criteris político-estratègics de
manera que garantissin la presència
d'elements diferents i, en certa mane-
ra, representatius. Fel fet d'haver-se
creat com a comissió de treball, a
ningú no se li va acudir, diuen, que
haguessin de ser-hi els cappares del
teatre del país. I els membres han re-
sultat ser Josep Montanyès, Pau Mon-
te rde, Joan M. Gual, Carles Lloret,
Pau Garsaball i Montserrat Carulla.

Amb la seva limitada capacitat de
gestió (la mateixa que la Conselleria
en pes, diríem) i només amb facultat
d'assessorament, aquesta comissió s'-
ha fixat uns objectius ben clars: tre-
ballar per a un projecte de política
teatral de la Generalitat i deixar en-
llestit l'esbós d'una futura Llei del
Teatre, punt aquest darrer que englo-
ba tot allò que fa referència a l'estruc-
turació de la professió teatral. I
aquesta política teatral, i aquesta Llei
del Teatre, no l'està cuinant la comis-
sió amb ingredients exòtics. El seu es-
tudi parteix de les propostes ja exis-
tents i que han pres com a material de

La Generalitat i el teatre ja van pel mateix cami

treball: són els diversos projectes ela-
borats pel PSUC, el PSC, el propi Joan
M. Gual, el Congrés de Cultura Cata-
lana, i tot els documents i propostes
redactats per aquella Assemblea d'Ac-
tors i Directors de l'any de gràcia de
1976. Tot plegat és en fase d'elabora-
ció i el treball menarà a una mena de
pre-projecte, una feina que es creu
que ha de ser útil a la Generalitat del
20 de març.

Els trets fonamentals, però, poden
ja avançar-se. 0 més que els trets, la
idea. Diríem que el criteri essencial en
què es basen totes les regles d'aquesta
possible política teatral és que la Ge-
neralitat ha d'anar desfent, poc a poc,
la política de petites subvencions que
no aconsegueixen resoldre mai els
problemes de fons, i preocupar-se per .
crear una estructura suficient perquè
les iniciatives que constantment sor- .
geixen arreu puguin dur-se a terme..
Les subvencions, diuen, resolen pro-
blemes momentanis i possibiliten uns
productes concrets que es convertei-
xen, així, en productes protegits però
sense cap continuïtat. I la cultura no
ha de ser simplement-protegida, sinó
facilitada. En aquest cas, facilitada
per la interacció teatre-públic. Tot ai-
xò vol dir inventar-se la manera de
facilitar l'obertura de sales. Vol dir
afavorir l'acció a comarques, I vol
dir, per exemple, evitar que els gravà-
mens fiscals ho ofeguin tot Posen el
cas de l'impost per a «menors» que,
segons M.a Aurèlia, «equival a consi-
derar el teatre com un pecat que s'ha
de purgar pagant a una acció filantrò-.

pica». Després, a la llarga, es podrà
pensar en una Companyia Nacional
Catalana; però existeix el criteri
d'anar-hi sense massa presses. Hi ha
una certa por a voler imitar el que s'-
ha vist a fer al Centro Nacional de
l'Estat. Abans que res, cal que el tea-
tre funcioni 1 que el,públic s'hi inte-
ressi. '

En definitiva, la confiança és que la
Generalitat del futur sàpiga canalitzar
tota la capacitat de creació teatral
que ha demostrat aquest país, i que
sigui capaç de donar-li continuïtat. •

Som a l'ona
A l'ona de RÀDIO JOVENTUT

per més dades

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

: Amb
.Jordi Estadella,

Ernest Riveras,
Enric Conde , ' \':

! l'equip habitual de la

guia
—*barcelona

«Moc»
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Música

Dizzy Gillespie,
un vell conegut
JORDI GARCIA-SOLKR

El Centre d'Estudis Musicals de
Barcelona organitza, d'ençà del prop-
passat dia 4, un interessant cicle d'ac-
tivitats públiques, el títol genèric del
qual és el de «Tots els colors de la mú-
sica». Aquest cicle tindrà una projec-
ció particularment rellevant el di-
marts propvinent, amb motiu del con-
cert jazzístic que es celebrarà al Palau
de la Música Catalana de Barcelona,
el protagonista del qual serà un dels
noms més prestigiosos de la història
més recent del jazz mundial, el cèle-
bre trompetista Dizzy Gillespie.

Per bé que Dizzy Gillespie ós ja un
vell conegut per als afeccionats cata-
lans, que han pogut veure'l actuar en
directe i àdhuc al mateix Palau de la
Música Catalana, val a dir que la seva
estada d'aquests dies a casa nostra
tindrà un caràcter molt especial pre-
cisament a causa del fet que el Centre

d'Estudis Musicals de Barcelona ha
sabut programar-la imaginativament
Així, cal destacar ja de bell antuvi que
el concert del dimarts, en l'organitza-
ció del qual intervé també Paco Con-
certs, tindrà l'interès afegit d'oferir-
nos l'actuació prèvia del Conjunt de
l'Aula de Música Moderna i Jazz del
Centre d'Estudis Musicals de Barcelo-
na, i que aquesta Aula serà escenari,
l'endemà, d'una classe magistral de
trcbnpeta precisament a càrrec del
mateix Dizzy Gillespie, el qual farà
cap a Vallvidrera probablement amb
els músics que componen el seu grup
d'acompanyament, el guitarrista Ed
Cherry, el baixista Michael Howell i el
baterista Tommy Campbell, amb els
quals actuarà també a l'estatge fle
l'Orfeó Català.

Tot i que sembla sobrer insistir en
l'interès de l'actuació de Dizzy Gilles-

pie, cal fer-ho pel que té precisament
de proposta nova de cara al mateix
plantejament d'un concert jazzistic.
Val a dir que aquesta proposta és molt
lògica en una entitat, com el Centre
d'Estudis Musicals de Barcelona, la lí-
nia del qual ha estat orientada en tot
moment a contemplar tots els fenò-
mens musicals des d'una òptica d'exi-
gència i rigor, i a l'ensems d'obertura.
L'actual cicle de «Tots els colors de Is
música» ens ho demostra a bastament
a través del seu programa, en el qual
trobem des d'un recital pianístic de
Breda Zakotnik amb música de MCK
zart fins a un parell de sessions a cà-
rrec de Pau Riba, bo i passant per un
curs d'interpretació de la música de
Mozart a cura de Breda Zakotnik, un
recital de piano amb obres de Beetho*
ven, Schubert, Berg i Ravel interpre-
tades per Albert Giménez-Atenelle, un
concert de música de camera a càrrec
de Josep Maria Alpiste i Àngel Soler
interpretant obres de Beethoven i Tol-
drà, un concert jazzfstic a càrrec del
Catalònia Jazz Grup amb interpreta*
cions de Hancock, Corea, Report i Ja*
rret, un concert Brahms a càrrec dels
alumnes i, com ja he esmentat abans,
una lliçó magistral a cura de Dizzy
Gillespie. •

Encreuats núm. 48 JORDI FORTUNY

HORITZONTALS: 1. Els tres tambors. - 2: Dit de unes tel-
nes gens abundants en el té. - 3: £1 filòsof més tòtil de la his-
tòria. - 4: Cobreix gran part de la Terra. Us deixa plantats al
mig de la carretera. - 5: Vocal. Les dues primeres. Cuinat
amb peres és un plat molt típic. - 6: Fill del gendre de la ma-
re. En Kurt Waldheim coneix els seus secrets generals, al
revés. — 7: Els seus pernils són tan bons com els del porc. Les
dones de l'índia el porten. — 8: No es crema encara que esti-
gui al bell mig del foc. U. — 9: Pedra llistada i preciosa. Els
seus vegetals se'ls menja el ramat. — 10: És emprada en la
fabricació del germà petit del formatge. Consonant — 11: Vo-
cal. Un miler. La mateixa vocal.

VERTICALS: 1: Un ram de flors partit en dos. - 2: Vent
molt fort. — 3: Ventet suau. Capella situada generalment en
despoblat. - 4: Us resultarà complicat obrir una botella de vi
si no en teniu. - 5: Article balear. Dit de la brúixola que no
sap senyalar el nord. El mateix. — 6: Gallina. El que podeu
regalar als bessons en comptes de dues bicicletes. - 7: La bo-
na és al costat de les tres torres. Petit i net a Setcases, gran i
brut a Sant Pere. - 8: Malaltia que podeu agafar ferint-vos
amb un clau rovellat Milja vaca. — 9: A les fàbriques indica
l'hora de plegar. Vocal. — 10: Pot emborratxarse fàcilment
sense sortir de la seva botiga. - 1 1 : Vocal. Una altra. La ma-
teixa d'abans.

SOLUCIÓ ALS ENCREUATS NUM. 47

HORITZONTALS: 1:1. E. F. - 2: Indiscreta. - 3: Fiat Mi-

4
A
1
3

k
5

T-

1D

1 3 r
1 11 1 1

s

j m i

-M-L i
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I

1

rra. - 4: Cobrar. Na. L. - 5: Ru. Tu. Èpic. - 6: Ministre. A.
- 7: Exacte. zoV. - 8: Ai. Intimo. - 9: etpaceR. I t - 10:
Sialisme. - 11: L. S. .

VERTICALS: 1:1. C. - 2: Informe. E. - 3: Dibuixant - 4:
ÍAR. Naips. - 5: Estàtic. Ai. - 6: C. Rústica. - 7: Rm. Te-
nell. - 8: Feiner. Tri. - 9: Trapezi. S. — 10: Ar. I. omiM.• —
11: Alcavotes.
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Religió

L'Església catalana urgeix
el deure de votar
JOSEP BIGORDÀ

Abans de fer-se públiques les llistes
de candidats que els diferents partits
polítics han preparat de cara a la prò-
xima configuració del Parlament i, en
definitiva, de la Generalitat de Cata-
lunya, els bisbes de les 8 diòcesis ca-
talanes varen dir una paraula refe-
rent a la «importància d'aquesUfet».

Ben segur que el col·lectiu episco-
pal català volgué anticipar-se a la pu-
blicació de les llistes per tal de fer
més palesa la seva voluntat de
mantenir-se independent respecte de
qualsevol nom i de qualsevol forma-
ció.

Una independència, naturalment,
que no vol dir indiferència «davant
l'esdevenidor del nostre poble»/ ni
tampoc neutralitat «davant possibles
decisions que afectessin els drets hu-
mans i els valors ètics i religiosos».

El raonament que segueixen els bis-
bes catalans fa sortir, d'una banda, la
importància del proper esdeveniment
electoral «perquè de les urnes n'han
de sortir els legisladors que regiran el
nostre poble, i d'entre ells serà elegit
el president de la Generalitat»; i, de
l'altra, el lligam que pot tenir la tasca
dels parlamentaris amb determinats
valors ètics i religiosos que no esdevé-

ESPORTS

JOGUINES
P.SPORTS

ROSELLÓ, 370
T. 257 63 93
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nen mai un terreny estrany a la fun-
ció que desplega l'episcopat.

Del teixit d'aquestes premisses, el
document dels bisbes de Catalunya en
dedueix la urgència que acompanya,
avui, l'obligació de votar; obligació
que queda ben remarcada, en afegir
que «ningú, si no és amb raons greus,
no es ppt desentendre d'aquest servei
al bé eómú».

Posats a primfUar, cal dir que per a
determinats lectors els resulta una
mica sorprenent que encara s'adver-
teixi la presència d'un reflex «de cris-
tiandat» en el llenguatge dels bisbes
catalans. Sobretot pel fet que es diri-
geixin, com a bisbes, a tothom, candi-
dats i electors, sigui la que sigui la se-
va connexió amb l'Església, i no
només als catòlics de Catalunya. Al-
gunes persones preferirien un incre-
ment de clarificació en tot allò que hi
pot haver de subjacent al tarannà de
l'autoritat o de les autoritats episco-
pals.

L'existència del Parlament de Cata-
lunya i de la Generalitat definitiva,
que es produirà ben aviat, planteja
encara una altra qüestió que té refe-
rència amb l'episcopat de Catalunya.

L'Església catalana no és abstencionista

Em refereixo a la figura que hauria de
prendre la Conferència episcopal ca-
talana, com a interlocutora de la Ge-
neralitat, quan la cosa s'hi escaigui.
No es tracta pas, evidentment, de dei-
xar de banda la separació o indepen-
dència que constitucionalment dibui-
xa la posició mútua de .l'Església i la
Generalitat. Però, en la mesura en
què alguna vegada, dins de les matei-.:
xes previsions constitucionals, es
plantegin qüestions que demanin al-
gun diàleg, seria desitjable que el con- >
tacte arribés a establir-se entre la Ge-
neralitat i l'Església catalana, i no ne-
cessàriament amb la Conferència,
episcopal espanyola.

Enceto senzillament un tema que
em demana més ampliació. • .

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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Art

«Olot, temps de ruptura»
XAVIER FEBRES

Afirmar que Olot és l'indret d'aquest
món amb més artistes per quilòmetre
quadrat seria, a hores d'ara, com des-
cobrir la sopa d'all. Ja s'ha assegurat
moltes vegades i fins i tot diuen que
és cert. A Olot, sembla, la mainada
neix amb una caixa de pintures sota
el braç. Posem que sigui així.

En tot cas, la llista de pintors i es-
cultors reconeguts vinculats a la capi-
tal de la Garrotxa durant els dos
últims segles podria omplir tot l'arti-
cle, començant pels Vayreda (Joa-
quim i Francesc), Josep Berga, Josep
Clara, Miquel Blay, Lluís Curós...

Encara ara, una petita
ciutat com Olot té 200
alumnes a la seva Escola de
Belles Arts. I dos-cents jo-
ves aprenents de gargots no
són bromes.

La proliferació ha afavo-
rit que els artistes s'aple-
guessin sovint per afinitats
en escoles, penyes, grups o
«Assamblees d'Artistes de la
Garrrotxa». I ara, amb el
nom «Olot, temps de ruptu-
ra» cinc artistes joves han
muntat una inhabitual ex-
posició col·lectiva i itine-
rant de la mà del senyor
marxant, que és el de les vi-
rolles.

mesa del reiu Fluvià sembla la de
crear paisatges»? Doncs' això.

A l'exposició-manifest «Olot, temps
de ruptura» no hi ha paisatges amb
xaiet. Hi ha art a raig de la nova ge-
neració olotina, la de la gent de 30
anys.

Aquesta voluntat de renovació do-
nà origen a l'Assemblea d'Artistes de
la Garrotxa, la qual, els primers dies
d'octubre de 1976, donà un primer
comunicat previ que es titulava "Cap
a l'assemblea d'artistes de la Garrot-
xa" i començava així: «Hem vist com

Cafè de París.

Més enllà de l'escola
paisatgística

Temps de ruptura, d'acord; però
què trenquen? Diuen que la seva rup-
tura, que no és pas nova, s'opera en-
vers l'escola paisatgística tradicional
de l'art olotí.

D'ençà que el senyor Joaquim Vay-
reda va descobrir que els paisatges de
la Garrotxa eren una meravella al na-
tural i en pintura, les parets d'aquest
país i paït de l'altre s'han cobert de
quadres amb els prats, èls pollancres i
les muntanyetes de la comarca afor-
tunada. No va ser Josep Pla —que
sempre té una frase històrica per a
tot— qui va dir que «la principal co-

d'un parell d'anys ençà, a Olot, les sa-
les d'art han proliferat extraordinà-
riament. No obstant, creiem que
aquest creixement no té res a veure
amb tina possible florida artística olo-
tina. La activitat artística està dese-
quilibrada, aquesta manera de viure
l'art és empobridora, les dimensions
culturals i polítiques han estat mini-
mitzades per un hiper-comerdalitza-
dó. Volem normalitzar la nostra acti-
vitat, poder-la exercir en la seva tota-
litat.»

Un llibre per a fe.•er costat
a l'exposició

Això diu el llibre que amb el mateix

De dalt a baix: Xavier Carbonell,
Jordi Casacuberta, Kim Domene,
Pere Solanüla i Rosa Serra.

•va
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títol d'«Olot, temps de ruptura» fà cos-
tat a l'exposició que és més que una
exposició. . 1

«Olot, temps de ruptura» serà pre-
sentada a Barcelona entre el 21 de fe-

La presentació de l'exposició es va
fer a OJot, noblesa obliga, del 8 al 21
de desembre, a la Galeria Sant Lluc
dirigpa pel suara esmentat senyor
marxant. Un fet entre altres que per-

brer i el 2 de març a la galeria Dau al jriet de qualiílcar-la d'inahbitual és la
set. /visita organitzada i quotidiana de tots

El marxant i animador de la ga- / els escolars d'Olot, una iniciativa que
leria més renovadora d'Olot, Arcaca era duta a terme per primera vegada.
Calzada —ennoblit actualment amb als Mil criatures d'aquelles que neixen a
títols de vicepresident de la Diputació Olot amb la caixa de pintures sota el
de Girona i regidor d'Olot de la mà de
Convergència i Unió (saludeu; grà-
cies)- ha aplegat els quatre pintors
i l'escultora d'aquesta exposició, ha fi-
nançat un bon llibre sobre Ms, ha fet
passar d'entrada totes les/dscoles d'O-
lot per l'exposició i a ip/rtir d'ara la
portarà à 9 punts diferents del Països
Catalans: Barcelona,/Igualada, Gra-
nollers, Girona, Ciu/at de Mallorca,
Sant Cugat del Valies, Sant Joan de
les Abadesses i Vilanova i la Geltrú.

braç van passar per la galeria, on les
seves preguntes sobre com es feia allò
eren contestades pels propis artistes.
Cada escolar tornava a casa amb un
catàleg il·lustrat de l'exposició a la
butxaca, i gairebé tan content com
amb un àlbum de cromos de la Nestlé
dels d'abans. Més artistes olotíns en
perspectiva, no cal dir-ho.

£1 llibre «Olot, temps de ruptura»
que il·lustra els ignorants sense culpa
sobre l'entrellat de la cosa ha estat es-

crit per Eulàlia Janer i Francesc Mi-
ralles. Surt una mica més car que la
biografia de Sophia Loren, però ja se
sap que això de l'art no té preu. El lli-
bre s'ho val, entre altres coses per les
reproduccions sobre l'obra dels cinc
artistes i per l'estudi documentat so-
bre l'art olotí i sobre la producció
dels «cinc»., ; .

Xavier Carbonell,
Rosa Serra, etc.

El veterà de la colla és el pintor Xa-
vier Carbonell, de 37 anys. Lluny de
les intencions del periodista sotasig-
nant, simple fabricant d'articles en sè-
rie, de jutjar l'obra d'aquest artista.
Això pertoca als benvolguts doctors
en Art.

En tot cas, afirmar com ho fan els
autors del llibre «Olot, temps de rup-

La paella pel mànec
La Calçotada

Estem vivint aquests dies un temps deliciós, que gai-
rebé/podríem qualificar de prè-primaveral. Els amet-
llers ja han florit i el sol escampa la seva escalfor enmig
d'un cel la blavor de qual és puríssima, com l'aire, fresc
i transparent.

És precisament en aquesta època de l'any, quan ja no
resulta desagradable pel fred estar a l'aire lliure, quan
s'acostumen a fer les calçotades.

La calçotada és pròpiament típica de les comarques
tarragonines i més concretament de l'Alt Camp i els
seus entorns. La calçotada consisteix en fer al caliu els
grills de les cebes blanques, cultivades especialment, i
que s'anomenen calçots. Tenen una forma allargada i
són extraordinàriamente tendres.

Fer a preparar-los es fan senzillament a la brasa i,
després, es desprèn la pell superior i queda al descobert
la blancor del calçot. Cal-
drà aleshores sucar-lo en
una salsa espedalissima, el
secret de'la qual coneixen
els mestres que arreu de
l'Alt Camp es dediquen a
preparar-la. Nosaltres però
ens n'hem enterat de com
es fa, a través d'un d'a-
quests especialistes, nadiu
de Montblanc, un altre lloc
on s'ha estès el costum de
fer la calçotada. ^

—Què necessitem per a
la salsa?

—Tomàquets, alls, nyo-

res, ametlles i avellanes torrades, molla de pa, oli i vi-
nagre- . » ",

—I com es combina tot això? ;
—En primer lloc, uns quatre tomacons i una dotzena

d'alls, cal escalivar-los, això és fonamental. Les nyores,
s'escalden i se n'aprofita la substància adherida a la
pell, com per a fer xató. I tot això, evidentment es pica
en un morter junt amb les ametlles i les avellanes, la
molla de pa, no gaire, sucada de vinagre, i l'oli.

—Quina consistència ha de tenir la salsa?
—Ha de quedar més aviat espessa.
Una bona calçotada no es limita només als calçots

sucatB en aquesta deliciosa salsa. £ impossible
pensar en la calçotada sense veure-hi immediatament
un bon plat de seques amb butifarra o de costeUes amb
all-i-oli.

Posssiblement no es tracta de plats de bon gourmet,
però en podem assegurar el
plaer de menjar-los.

La calçotada es pot fer a
nivell casolà, no hi ha dub-
te, però si us voleu estalviar
la feina, l'Alt Camp n'està
ple de llocs on podreu anar.
a passar el diumenge i
menjar calçots. Són famo-
ses la Masia Vallense i la
Masia Bou, a la capital de
l'Alt Camp, l'hotel Ducal, a
Montblanc,., i en trobareu
també a Salomó. ,

Bon profit i bon temps I
CONXITA SOCIAS
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tura» que l'obra de Xavier Carbonell
posa en evidència les influències de
Bernard Buffet, és una apreciació dis-
cutible i la revista no es responsabilit-
za de ïes opinions dels seus col·labora-
dors o detractors. Carbonell ós de bon
tros millor que en Buffet, i tant I

La comparación amb Buffet tó pot-
ser alguna base empírica, però l'obra
de l'oloti Carbonell resulta molt més
divertida. L'esclat cromàtic
dels seus quadres és abasse-
gador. Paisatges (sense
xalets), interiors de cafès, ge-
rros... i sobretot figures fe-
menines evanescents i rotun-
des alhora, bellíssimes, amb
un deix que alguns trobem
d'un magnífic modernisme
(tot són gustos, ós clar).
Deixem-ho així, convençuts
de la impossibilitat de des-
criure una obra artística. Els
descriptivistes, certament, no
són gent de confiança. Qui
vulgui que ho vagi a veure,
sense refiar-se per res del
món dels crítics i cronistes.

Vora la pintura de Xavier Carbo-
nell, les escultures de Rosa Serra en
pedra de Pòrtland projecten una in-
tensa expressivitat. Qui ha dit que les
pedres no tenen sentiment? Les de Ro-
sa Serra, si. Aquesta olotina de 37
anys, alumna de l'il·lustre escultor
Lluís Curós durant els últims anys de
la seva vida, s'ha centrat en l'esforç
de materialitzar l'eloqüència del cos
humà i més particularment el de la
dona. Les formes arrodonides privile-
gien torsos i cuixes femenines, cuixes
prepotents que conformen sovint l'an-
fractuositat d'una falda acollidora,
apel.ladora, principi i fi de moltes co-
ses. De les vegades que més he lamen-
tat no disposar de 50.000 pessetes per
a adquisicions lamentablement pres-
cindibles, és davant una escultura de
Rosa Serra.

____ Interpretar,
o malmetre

amb paraules buides

Per que fa a Jordi Casacuberta, els
autors del llibre esmentat afirmen que
la seva pintura «ós un crit que pot es-
devenir tràgic o irònic. Interpretar-la,
degut al grau d'interiorització i de
subconscient que porta, es fa difícil i,
en canvi, és fàcil malmetre-la caient
en un seguit de paraules buides». Allò
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que dèiem, la pintura s'haM'anar a
veure. Qualsevol descripcióYescrita
voreja arriscadament la fal.làbia.

En relació a Kim Domene, 1 estudi
detallat de la seva obra en aquest

fluència de les obres de Cuixart, men-
tre en la forma de realitzar-los exis-
teixen moltes afinitats amb l'estil mi-
nuciós de Joan Ponç». ;

Finalment, la pintura de Pere Sola-
bre inclou entre altres apreciacions j ^ a e n s é s p r e s e n tada com quelcom
la següent: «Els dibuixos que Xfrrk que «pr en com a temàtica fonamental
Domene hi exposa, el març-abril w paisatge tant urbà com d'interiors i
1974 (a la galeria Sant Lluc, d'Olot) evoluciona deixant més de banda el
evidencien, quant als temes, là in- realisme que la caracteritzava per

.Primavera» de Xavier Carbonell. an\ vers un aparent hiperrealisme*.
Oli de 65x54 E&, definitiva, la tradició artística

olotinM per extensió catalana sembla
sortir-nk guanyant amb escreix d'a-
quest temps de ruptura. I assumeix
la dosi de aubjectivisme que arrossega
aquesta afirmació no autoritzada. •

Escultura de Rosa Serra



OFERTES

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

NOIA 20 anys s'ofereix per a qualse-
vol treball que estigui en contacte
amb infants i Puericultura. Teresa T.
31893 61 STOP L'HORA. Ref. 8 1 .

Noia 18 enys per consulta metge o
similar només matins (Batxillerat BUP
i COU). Sou a convenir. Truqueu de 9
a 12 249 45 38 Núria o escriviu a
STOP L'HORA. Ref. 49.

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

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

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 catali escrit per a administra-
tiu. També altres feines que calgui ca-
talà1 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. •

Passo tota mena de treballs 8 mèqui-
ns. Telefoneu al 226 88 78, demaneu
Pir Carme. .

COMPRES

Compro tots ela discos da BOBI La-
poette, cantant francès ja mort i mes-
tre d'en G. 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 Burt Lancaster, Montgomery Clift,
Kirk Douglas. Escriviu STOP L'HORA
Ref. 88 o truqueu al 2 5 4 3 4 0 3 .

PETITS ANUNCIS

Venòt estufa Butathermix, mod. 318
OS. gran. quasi nova. per 10.000
ptes. Tl. 803 60 39 o escriviu a STOP
L'HORA Rfcf. 85.

Grandiosa torre tipus xalet. Zona Pont
da Vallcarca. Suptrficie parcel·la 510
m2. edifici 1.000 m2. Façana a 2 ca-
rrers. 3 plantes més soterrani. Garat-
ge. Jardí ampli amb piscina. Aire
•condicionat. Parquet. Preu 18 m.
Sense soterrani, 13 m. Condicions a
convenir. Informació o visites. T.
2 1 3 5 7 0 8 matins, Sra. Núria. .
STOP L'HORA. Raf. 8 1 .

A Cornellà venc o lloao local com-
post per tende (50 mz.) i sótan
(450 m*.) zona cèntrica tl. Eduardo
Gibert junt Eduardo Clavé. Trucar T.
377 01 38 o escriviu STOP L'HORA
Ref. 48 .

UHORA
> <

- L'HORA DE CATALUNYA ha creat aquesta nova secció de petits
anuncis com a servei als nostres lectors, en el qual s'inclouen ofertes 1
demandes de treball, compres i vendes intercanvis, eto. Las ofertes i

demandes de treball seran gratuïtes 1 podran gaudir d'un espai en oadà
cas. En els altres casos el preu seré de tree-centes (300) pesaetes per

espai, t n els anuncis hi aniran forçosament el n.° de telf. o de referència
•t 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
porcellana. Pago 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 34 02 . STOP L'HORA
Ref, 93.

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

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

Es ven parcel·la 18.000 pams2 a
Esplugues de Llobregat preu a conve-
nir. T. Sr. Torra 3713819. STOP L'-
HORA. Ref. 45 .

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

Uit nou metall cromat Puja i baixi
accionat pels peus. Vendria per 8.000
ptes. Sra. Llumi. Tl. 220 53 70 d'H a
1 STOP L'HORA Ref. 80 .

DEMANDES

Venedor perquè visiti boutiquea i mer-
ceries per comerques i Barcelonès.
Baix Llobregat, Vallès Occidental.
Oriental, Maresme. Truqueu Sr. Mar-
garit. T. 3 5 1 1 9 24 tardes o escriviu
STOP L'HORA Ref. 92.

VARIS

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

\

LLOGUERS

Llogaria masia (tn bon estat). No més
de 10.000 ptes. Zones indicatives: EJ
Ripollès, El Bergadà, La Garrotxa, El
Montseny, «te Escriure a STQP L'Ho-
ra. Rif. 82 o tilefonar al 248 39 69

Busco pis lloguer una Sarrià, Gò-
tic Eixampla o Grècia, màxim 2 hab. i
telèf. Pagaré fins a 8.000 ptes. De
part. a part Escriviu STOP L'HORA
Ref. 5 2 . •' • . •

Pagaria fins 15.000 pessetes da llo-
guer mensual pis zona Eixampla.
Escriviu a STOP L'HORA Rof. 3 7 .
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Criatures! ESTER AGUADO

EN NARCÍS I EL
SEU «STRESS»

L'equip col·laborador de
Narcís Serra, l'alcalde de Barce-
lona, viu amb l'ai al cor per por
que no se'ls posi malalt el «que-
fe» de qualsevolcosa que el reti-
ri de circulació per una tempo-
rada excesivament llarga. I no
van errats en inquietar-se, per-
què la feina que porta a terme
1 alcalde és de les que farien es-
bufegar i treure al fetge més
d'un i més de dos.

L'últim sobresalt que. van te-
nir a la Casa Gran barcelonina
fou a qausa que deien que en
Narcís navia agafat hepatitis,
semblava que la cosa era serio-
sa. Com sabeu, una hepatitis su-
posa una quants mesos de repòs
absolut Afortunadament, no va
ser tan greu i el metge de l'al-
calde assegurà als preocupats
col·laboradors que l'únic que té
Narcís Serra és un «stress» com
una catedral.

EL PRESIDENT I FELIPE GONZALEZ

Diuen que en una conversa amis-
tosa, el President Tarradellas parla-
va sobre la primera impressió que li
va causar el líder socialista Felipe
Gonzàlez. «Aquest noi, un polític?

Amb aquest nas tan arremangat,
sense corbata... Bes, home, res. Però
al cap d'un temps- quan ja el vaig
sentir parlar em vaig dir: ull viu, Jo-
sep, que això sí que és un polític!»

D'OBIOLISTES A VIOLINISTES
És ben sabut de tothom que din-

tre del PSC hi ha diverses corrents
d'opinió i que una és coneguda pel

nom d'«obiolista», a causa que és
Raimon Obiols un dels seus caps
més visibles.

Doncs bé, por qüestions de sono-
ritat - i mai millor dit això de la
sonoritat— ara dels obiolistes en
diuen «violinistes», per allò d'O-
biols, biols, viols, violes, violins,
Hem consultat fonts d'aquest partit
i ens ho han confirmat '

Hauran d'afinar els violins per-
què l'orquestra socialista soni bé.

ENTRE ELS DOS IMPERIS
La fotografia que reproduïm té

un caire força simbòlic. Es tracta
de la cerimònia inaugural dels Jocs
Olímpics d'Hivern a Lake Plàcid
(USA). Hi podeu veure la bandera

de Iugoslàvia enmig de la sovièti- ••
ca, a mà esquerra, i de la norda-
mericana. _

No és només en la col·locació ce-
rimonial. També en la realitat, el
país dels eslaus del sud, ara que
està vivint uns moments partíeu*
larment tensos amb la gravíssima
malaltia del president Tito, es tro*
ba agafat en la tenalla dels dos ;
grans imperis. Tots dos estan a l'a- •
guait del que pugui passar. Tots <
voldrien tenir en llurs mans Iugos- \
làvia. ?

El futur és una gran incògnita. I
la llàstima és que no depèn tan sols
dels iugoslaus.

Venint de qui ve aquesta opinió, el
Primer Secretari del PSOE deu estar
content si se n'entera.
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JORDI PUJOL
I «EL PERIÓDICO»

«El Periódico» està treient darre-
rament cada diumenge un reportat-
ge sobre els presidenciables que fan
carrera cap a la Generalitat Li to-
cava diumenge passat al líder con-
vergent Jordi Pujol i el periodista
Màrius Carol va anar a entrevistar-
lo dies abans.

També dies abans es va produir
aquell famós debat entre PSC, PSUC
i COC a l'entorn de la Llei de Cen-
tres Docents, en el qual el represen-
tant de Convergència va dir la
«boutade» que, per dir-ho curt, els
mestres no catalans haurien de
marxar de Catalunya. «El Periódi-
co» ho va reproduir a grans titulars
i destacant clarament les declara-
cions del convergent

Després del mullader creat amb
ò, Jordi Pujol va tenir tal disgust
b el segon diari de Catalunya

que els va trucar, irritat pel ressò
donat a la notícia. Fins a tal extrem
estava molest que va demanar que
no es reproduís l'entrevista que li
havia fet Màrius Carol «perquè en-
cara me'n puc fiar menys d'un pe-
riodista socialista». Pujol dixit

Pont aeri MARTA MATA

Boira

S 'han acabat les vacances par-
lamentàries de gener. La pri-
mera setmana de febrer, com

la primera setmana de cada mes, ós
de comissions i ponències. Telegra-
ma del President: dimarts, comissió,
d'Educació; cal ser-hi a les deu del
mati. Telefonades als companys: ens
reunirem a les nou allí mateix per
fer la darrera preparació dels arti-
cles de la Llei de Centres Escolars.

Però en el moment d'agafar la
targeta d'embarc, diuen que a Ma-
drid hi ha boira, que potser... Però
no; sortim a dos quarts de vuit A
quarts de nou, el comandant ens sa- ;
luda, diu que ja sobrevolem Madrid,
però que tornem a Barcelona perquè
hi ha boira a Barajas. A quarts de
deu ja som altra vegada al Prat. Bon
sol i al bar més diputats esperant
avions amb retard. Sortim altra ve-
gada a les deu, fem terra a Barajas,
mig emboirat encara a les onze, i
arribo a quarts de dotze a la comis-
sió.

L a boira de solució que donen,
és molt senzilla i se'n diu «11-
bertad de ensenanza». Que fal-

ten escoles? No us preocupeu: feu-
ne. Com?, amb quin diners. Ah, vosal-
tres mateixos; això és un pacte in-
ternacional de Drets Humans: «liber-
tad de crear y dirigir centros». Que
l'escola que teniu no us agrada? No
us preocupeu, trieu la que volgueu:-
però quines? Les que vosaltres ma-
teixos haureu creat: «derecho de los
padres a escoger el centro».

Que només els rics poden triar es-
coles? No us preocupeu. Donarem
un xec del mateix valor per a cada
nen i així tots podran pagar igual-
ment l'escola. És a dir, als rics que
ja la poden pagar, el xec els rebaixa-
rà el cost i els pobres, podran triar .
entre l'escola estatal que el Ministre
diu que en sobren, i les que ells ma-
teixos hagin construït a banda i ban-
da dels carrers de l'Hospitalet o Cor-
nellà, etc. I si no, mireu com ho fan
així a Europa. «Ley de fmancia-
miento de la Ensenanza obligatòria».

D imecres al matí, abans de re-
començar la sessió, una colla
de diputats escoltàvem la

gravació al cassete d'en Gómez Llo-
rente i sentíem, juntament amb la

veu del Ministre els miols del gat
que també volia gravar. Per què n.o
hi ha d'haver «libertad de graba-
ción»? , :

Jo havia de ser a les vuit a l'Ar-
boç. De manera que vaig dinar amb
en Lluís M. Fuig, company diputat
per Girona, per deixar tots els articles
de la tarda ben preparats. A les cinc
era al Puente Aéreo de Barajas men-
tre marxava un avió carregat de se-
nadors, i agafava la darrera targeta
per l'avió de les set. Telefonades avi-
sant el retard, que encara va ser
més gran. L'avió va marxar a dos
quarts de vuit; en arribar al Prat, el
comandant ens va dir que hi havia
boira però que provaria d'aterrar.
Dues vegades ho va fer i van re sui-,
tar fallides. Cap a l'aeroport de Giro-
na.

Hi arribàrem a les 9. Les grans
sales de vidre i plàstic estaven bui-
des. Havíem tingut un accident? Allò
eren els llimbs? La guàrdia de dua-
nes no deia res; només vigilava que
no passessin els viatgers silenciosos
a l'altra banda de la ratlla i que pro-
venien de París i Londres. Un senyor
molt seriós predicava en el buit que
«tenia un problema, que no le intere-
saba estar en Gerona». Al cap de deu
minuta arribava l'avió de les cinc
carregat de senadors. Portaven en-
saimades i sobrassades de l'aeroport
de Mallorca, i aquell detall gastronò-
mic em desmuntà la sospita d'ultra-
tomba. * ' • • • • > - . ••-

D esprés van vomençar a venir
autocars. Nosaltres vam
agafar-lo cap allà a les dotze

després d'haver menjat un «bocadi-
llo» congelat i escalfat. «Sempre a
punt» diuen les cafeteries de l'aero-
port, també. ,-..•, r

Pel camí dè Girona a Barcelona
entre la boira, la ràdio de l'autocar
donava notícies: reunió de Presi-
dents: el del Barca, el del Madrid, el
de la Generalitat, el de la Real Fede-
ración Espanola. Cosa fica. Després
sentia la veu d'en Peces Barba expli-
cant com havia intervingut en la co-
missió de la tarda per defensar la lli-
bertat d'expressió del professorat
Com devia haver anat la sessió que
em vaig perdre entre la boira 1
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Lleure lliure

NOM I COGNOMS

ADREÇA

CIUTAT 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

D
D
D

Domiciliació
Efectiu
Gir postal

a

bancària

de 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. À., pel paga-
ment de la meva subscripció a L'HORA DE CA-
TALUNYA.
BANC/CAIXA
AGÈNCIA
NUM. COMPTE/LLIBRETA
TITULAR
DATA . . . . '

Signatura

Un cop omplert
anviar-ho a
L'HORA DE CATALUNYA
Aríbau, 80, àtic. 1.*
BARCELONA-36

DILLUNS, 18

Música: Avui hi ha dos Inte-
ressants concerts. L'un és a dos
quarts de deu al Museu Plcas-
so, a càrrec de la soprano M."
Carme Bustamante, acompan-
yada al piano per Manuel
Garcia Moranto. Interpreten
obres de Debussy, Txaicovsky,
Fauré, Liazt. L'altre ós a les 9 al
Palau, recital de guitarra de Jo-
sep Lluís Lopàtegui, amb
obres de Bach, Tàrrega, Albó-
niz, Villalobos, etc.

TVE: L'activitat televisiva de
la setmana vé marcada per l'O-
limplada d'Hivern. Cada dia, a
les cinc de la tarda, hi haurà
connexió amb Lake Plàcid. Per
tant, la programació de tarda
del circuit català queda supri-
mida. Una vegada més.

També aquesta setmana co-
mença la segona part de «Raf-
ces». Avui el programa tractarà
la repercussió que tingué a Es-
tats Units la primera part.

DIMARTS, 19

Cinema: Amb motiu de l'ex-
posicló «Erakusketa 1980» a
la Fundació Miró, s'hi projecten
un seguit de curts-metratges a.
les 19.30. Els d'avui tracten d'I-
kastoles, Guernika i la degra-
dació urbanística de Bilbao,
aquest últim amb premi a Sant
Sebastià.

Conferència: A l'Ateneu En-
ciclopèdic Sempre Avant, sobre
«Raquitisme, l'epidèmia de la
nostra civilització», ÉS a les
20.30, al carrer Riego, 28.

Música: Un dels més grans
«jazzmen» actua avui al Palau, a
les 9. Es tracta de Dizzy Gllles-
pie. I al Conservatori de Música
de Barcelona (Bruc, 112), dbres
de Fink, Guinjoan i Soler a cà-
rrec de Siegfried Fink, Xavier
Joaquín i Carme Undebarre-
na.

TVE: Avui sí, ja, el primer
capítol de «Raíces II». Al UHF,
a les 22.45, un nou programa
dedicat al jazz, avui personifi-
cat en Stan Gatz.

DIMECRES, 20

Música: Al Palau, a les vuit,

el Quartet de corda de Krau*>
berg interpreta obres de Beet-
hoven i Schumann. Hi col.labo»
ra l'Institut Alemany. Al liceu, i
les 21.30, estrena de l'òpera de
Franz Léhar «La vídua alegre».
La tornen a fer divendres I diu-
menge. : ,.

C i n e m a : Cont inuen
projectant-se «Ikuskas» a la
Fundació Miró. Les d'avui són
sobre bilingüisme, televisió
basca I altre cop ikastoles. r

Art: També a la Fundació
Miró, a l'espai 10, s'inaugura
una exposició de pintures de
Rosa Vives.

TVE: El film d'avui a les
19.20 ós «Operación Mata*
Hari», de Mariano Ozores, in-
terpretat per Gracita Morales I
López Vézquez. I a la segona
cadena, a les nou, Pop-grama.

DIJOUS, 21 V

Cinema: Últim dia de pro-
jecció dels «Ikuskas», avui so-

Budesca a ta Galeria Pic (&• ,
jous). $•

bre Gernika, Bilbao i bilingQit-V
me. L'exposició durarà fins el 9 ]
de març i la setmena entrant ;
podreu tomar a veure aquests^
documentals. -*¥Í

Art: A la Galeria Pic de V i -
lanova I la Geltrú s'acaba una |
exposició d'aquarel·les, olis < i V
pastells de Joaquim Budes**» Í

Música: Una presentació ex-;
elusiva a Karma, des d'avui fins i'
diumenge: la de «Sonora Catf»?
lana», música salsera de Xavier
Batlles,.Rafa Hidalgo, Joan Al-
bert Amargós, Ricard Roda,
Mathew Lee Simón, Toni Chupi* -
Ramon Olivares, Johnny de Ju-
ri, Ellseo Parra, Quino Béjsrx
Ornar Cuevas I Enrique Malla- v

Avui al Uceu, última audició
de les òperes «Elektra» de Jo-,.
sef Strauss i «Adiós a la boht-
mia» de Sorozàbal. A Is* i
21.30. _
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CONXITA SOQAS

Conferències: Amb motiu
del IV aniversari, a Rambla
101, Don-na organitza un se-
guit d'activitats. Avui, a lea
19.30, Montserrat Roig hi pre-
senta un nou «personatge»,
Carme Alcalde.

Al CAF, a la mateixa hora
(Gran Via 608),. Amanda
Camps parlarà de «La ràdio i la
cultura». I a l'Ateneu «Sempre
Avant», taula rodona «Què fa-
ria si fos president de ia Ge-
neralitat». Intervenen Cane-
llas. Pujol, Raventós I Benet i
modera Montserrat Nebot, ÉS
a les 10.

TVE: «Les nostres coses»
ens parlarà de «La cuina cata-
lana». Al circuit estatal, els pro-
grames normals. Destaquem a
les sis, al UHF, el partit de bàs-
quet R. Madrid-Bòsnia da 8a-
rajevo.

DIVENDRES/22

Avui hi ha fira a Tortellà I
festa major a Riells del Fal. ,

Màgia 1980: Aquest ós el
nom de l'espectacle que s'ofe-
reix avui i demà a la Fundació
Miró, a les 19.30. Consta d'una

introducció a. càrrec de Joan
Brossa, el film de Jorge Bell
«Sr. Frakson» I actuacions en .
viu de Capsa Màgica, Mary-
mar, Alfons Moliné i Haus-
son.

Teatre: Al Taller de Teatre
s'estrena l'obra «Aretan», a cà-
rrec de Koró Teatre Indepen-
dent ÉS a la Penya Cultural
Barcelonesa.

Música: A les nou al Saló
del Tinell, recital de l'Orfeó
Manresa, la Coral Cantlga I
l'Orquestra Musiziergemelns-
chaft del Mozartaum da 8als-
burg. Les obres són de Haydn,
Mozart, Vivaldi i Stamltz.

TVE: Avui no hi ha connexió
amb Lake Plàcid. A la segona
cadena, el clàssic de cinema
mut és «La pequena Annie
Roonay» de Wllliam Beaudine,
amb Mary Pickford, Wllliam
Haines, Walter Jamea.

DISSABTE, 23
Avui hi ha fira a Berga I a Vi-

lafranca del Penedès.
Música I ball; Una de «se-

riosa», el concert setmanal de
l'Orquestra Ciutat de Barcelona,
avui a les 7 I demà a les 11 del

mati, al Palau. Dirigeix Witold
Rowlcki i Interpreten obres de
Balrd, Kllar I Dvorak.

I una divertida,/un Ball da
Carnestoltes que organitza l'A-

Placld a les ctno al UHF. Da
«La Clava», no ae'n sap res.
com sempre. A la primera ca-
dena, destaquem a la tarda el
film «El ultimo mohioano» da

L'atracament a l'Hispà (diumenge).

teneu Sempre Avant a l'Escola
Barcelona, Evarist Arnús 2-4.

Nens: Porteu-los, avui a la
tarda I demà a les 11.30 o a les
13, a veure el Grup de Teatre
L'entaulat amb l'espectacle
«Plm, pam, pom, seva I», a la
Fundació Miró.

Exposició: Avui s'acaba la
de fotografies de Felip Alcón I
Bel a Tecnlfoto, Entença 118.

TVE: Connexió amb Lake

A MÉS A MÉS

Fotografies de Pepe Endnas a la Sptctrum,

Exposició
(Balmes, 86), sobre ~~~
l'escorxador. Serà A j u t s d e
oberta fins el 29 t r e b a l l
de febrer. Enclnas

De Pepe Encl- és actualment foto- Els que Omnium
nas a la Galeria graf d'«EI Periòdf- Cultural adjudica.
Spectrum Canon co». Els aspirants hau-

ran de trametre-hi
llur sol·licitud, per
triplicat,, acompan-
yada d'un currícu-
lum, l'aval d'un
membre de i'IEC o
d'un professor que
es responsabilitzi
da Ha capacitat de
sol·licitant, d'un pla
de treball projectat
I una memòria, I
del compromís de
realitzar-lo, cas de
ser-li concedit l'a-
jut, en el termini de
dos anys. Els tre-
bal ls ca ldrà
redactar-los en ca-
talà .i la sol·licitud
s'ha de presentar
abans de I'l da
.març d'enguany. Si
. voleu més informa-
cions, adreceu-vos
al Palau Dalmases
(Montcada, 20).

Cinema

Tenim algunes
estrenes interes-
sants. A l'Astoria i
Bonanova, «La Pa-
plsa Juana», amb
Uv Ullmann. Al Co-
mèdia, «Ratata-
pian», de Maurízio
Nlchettl, descobri-
ment de l'últim
Cannes. Una altra
comèdia desma-
drada, al Monte-
carlo, «Mada in
USA» de John
Landls. Al Moratin,
Andrel Mihailov-
Kontchatovski hi
porta «Tfo Vania».
El director és un
dels d'cAndrei Ru-
blev», cosa força
encoratjadora.

Jamea Conway, amb Steva Fo-
rrest I Ned Romero, aventures
per als nanos. A la nit, a Séba-
do Cine, «La bella de Moecú»,
de l'excel·lent Rouben Ma-
moullan, un 'musical que
compta amb Frad Astalra i
Cyd Charissa a la Interpreta-
ció. •

DIUMENGE, 24

Hi ha fira a Crespià, Girone-
lla, Pinós i Salàs.

Teatre: Per als petita, al Ro-
mes, «El Príncep blana» de
Golch I Torres a càrrec del grup
«Joventut de la Faràndula». Per
als grans, a El Mlnotauro, a Pla-
ça del Rei, Magül Mira a «La
nit da Moliy Bloom» basat en
un capitol da l'«Ullsses» de
Joyoe.

Exposició: A la Fundació
Miró, avui per últim dia, sobre
el famós atracament al Banc
Hispà Americà, obres de Jordi
8arrà.

TVE: Avui hi ha futbol, l'At.
da Madrid-Sevilla. I a la nit,
un film força destacable, «Ré-
qulam por un peso pesado»
de Ralph Nelson, amb Anthony
Quinn, Jackle Gleason i Mickey
Rooney. '• ; ' '

A la segona cadena, docu-
mental sobrà «El clervo rajo
de la isla da Rhum» a les
16.40, i a les vuit, «Del amor y
otras soledades», film de Basl-
lio M. Patino amb Lucia Bosé i
Carios Estrada. • • , ; -
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Tot fent cantí ISIDRE AMBROS

Un tomb per la Terra Alta
Molt a prop de la desem-

bocadura de d'Ebre i em-
marcat per les serres de Ca-
valls i de Pèndols a l'est, les
muntanyes d'Ascó i Fatare-
lla al nord, amb els ports de
Beseit al sud i les terres de
Saragossa i Terol a l'oest,
s'aixeca la comarca de la
Terra Alta.

Aquesta comarca, com
sol passar amb totes les
contrades frontereres, està
bastant deixada de la mà
de Déu. Són terres que, a
més, estan mal comunica-
des, car pràcticament no hi
ha cap via ràpida que la
travessi. Ara bé, no tot han
d'ésser desgràcies i adver-
sitats, car la disposició dels
seus altiplans i les seves
valls és força curiosa, ca-
priciosa, fins el punt de re-
sultar atractiva per al via-
nant que desconeix aquella
zona i és àvid d'ampliar els
seus coneixements.

Si hom decideix anar a
fer un tomb per aquella
regió, el millor que es pot
fer és, en primer lloc, visi-
tar la capital, Gandesa.
Aquesta ciutat és una de les
que conté, potser, més his-
tòria de tot Catalunya. Està
situada en un pendent de la
serra de Pèndols, al peu del

Camí que mena a la regió dels Ports de Beseit

Puig Cavaller, exactament.
En el seu terme municipal
es troba un dels indrets més
interessants per a visitar,
es tracta del santuari i peti-
ta estació termal de la ver-
ge de Fontcalda, els quals
estan localitzats a l'engor-
jat del riu Can aletes, lloc
força pintoresc i atractiu.
Al seu costat, al damunt del
cràter d'un volcà extingit,
hi brollen les aigües d'una
cabdalosa deu, les quals

COM S'HI VA?

Es surt de Barcelona per l'autopista A-fr, direcció
Tarragona, fins la sortida que mena a Heus. Una ve-
gada situats a la capital del Baix Camp, es se-
gueix per la nacional N-420 fins anibar a Gan-
desa.

Distancia, en quilòmetres, des de Barcelona:
177

Altres combinacions: Es pot anar en tren
fins l'estació de Móra la Nova. D'allí estant,
cal continuar el viatge amb els cotxes de línia
de l'empresa HIFE, els quals arriben a Gande-
sa tot passant per les poblacions de Móra d'Ebre i Cor-
bera de Terra Alta.

sorgeixen a raó de 500 li-
tres per minut i a una tem-
peratura de 25° graus.
Aquestes aigües, sembla
que són molt eficaces a l'-
hora de curar malalties
reumàtiques.

Però si hom vol conèixer
veritablement aquesta co-
marca, no pot deixar de vi-
sitar i admirar els famosos
Ports de Beseit, autèntica
meravella de la natura. És
un lloc on les moles rocoses
i els penyasegats més im-
pressionants que es .poden
imaginar, resten immersos
en un mar de vegetació fe-
réstega, tot seguint el curs
del riu Matarranya. Els

Ports, com se'ls coneix nor-
malment, són un conjunt
d'elements de la naturalesa
que desmitifiquen, d'una
manera total, la sequedat,
tristesa i planúria que s'a-
costuma a associar amb les,
terres de la província de
Tarragona,

Cal dir, finalment, que en
un proper número de L'Ho-
ra parlarem més extensa-
ment sobre els Ports de Be-
seit, ja que el paratge s'ho
mereix. , ;

COMPLEMENTS

Si hom decideix anar-
hi més d'un dia, pot per-
noctar, a Gandesa, a la
fonda Castel (977
42 00 87): a la fonda Be-
last (977 42 00 56) o a la
Serres (977 42 00 88).

Donada la manca de
transports, ós aconsella-
ble de tenir en compte
els telèfons dels taxis.
Taxis R. Clua
(977 42 00 33) i Taxis
M. Jardí (977 42 01 48).

Per aconseguir més
informació, es pot trucar
a l'Ajuntament de Gan-
desa, telf. 977 42 00 07 i
977 42 00 22. A l'es-
mentat ajuntament,
també, hi ha una línia
telefònica pertanyent al
vilatge veí de Prat de
Comte.

50



L ESSÈNCIA
DEL ROMÀNIC

2OO.~

DOPESA
GRUPO MUNDO DE EDICIONES



NOUS DISSENYS
DE LA COL·LECCIÓ

JOIA LONGINES
Els nous rellotges extraplans

d'or 18 quirats, de quars ó automàtics,
són l'exponent més alt de la
tradicional distinció i elegància de LONGINES..

SiíIÏÉii^ílÉStíiÉi·^

LONGINES
CRONOMETRADOR OFICIAL
DELS JOCS DE LA
XXII° OLIMPÍADA.
MOSCOU 1980

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

LONGINES
Qüestió d'estil


