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Carta del director

Abril, vagues mil
Amic lector:

Aquesta setmana, els efectes de les vagues han arribat directament als
ciutadans. Sense pa, sense futbol i sense metros^ una setmana es pot fer molt
llarga i si no s'aprofundeix en les causes d'aquesta anormalitat hi ha el perill
de no enfadar-se amb els autèntics culpables.

Des del partits de l'oposició es va dir i es va insistir al vicepresident del
Govern senyor Abril Martorell que era ne ces ari seure a patrons i a sindicats en-
torn de la mateixa taula fins que s'arribés a un acord pactat. El senyor Abril no
va atendre els requeriments. Dies abans de convocar les eleccions va fixar per
decret un augment del tretze per cent quan les centrals demanaven un setze.
Així va esclatar l'actual onada de vagues que Televisió Espanyola utilitzà de
forma insistent per obtenir el vot de la por.

La irresponsabilitat del senyor Abril vé de lluny. Mentre els partits de l'o-
posició- complien a fons èls acords de la Moncloa aportant al país un període de
pau laboral, el govern ni tan sols gastava els diners delv pressupost de l'Estat
malgrat l'alarmant creixement de l'atur.

Aquest any, el decret del 13 % torna a complicar les coses ja que mitjan-
çant les vagues a molts sectors de la indústria els treballadors aconsegueixen
augments superiors al topall del Govern, la qual cosa demostra que les seves
pretensions no eren desmesurades.

Però això no és problema per al senyor Abril. Ell viatja amb cotxe oficial i
es pot fer fabricar pa especial. A més a més, diuen que no li agrada el futbol.

Ben cordialment,

En aquest
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del cos. D'aquest trasllat n'era sabe-
dor el successor d'en Macià a la presi-
dència de la Generalitat, Lluís Com-
panys, ja que en un sopar on hi era
present entrà l'actual president, Josep
Tarradellas, per a reclutar voluntaris
per a dur endavant l'esmentada ope-
ració. D'aquesta manera, i obligant
alguna de les famílies dels compo-
nents de l'escamòt-com la de l'alcalde
Hilari Salvador-a ajornar en un dia la
seva marxa a l'exili, es produí una nit
el trasllat del cos del president a una
altra tromba del mateix cementiri del
Nord. Encara avui no s'ha donat a co-
nèixer públicament quin és l'emplaça-
ment real del cos d'en Macià i molta
gent, fins i tot el president Tarradellas
sabent que no és aquell el lloc on és,
diposita flors a la tomba on fou ente-
rrat l'any 33.

Mentre, l'aleshores primer conse-
ller, Josep Tarradellas, es feia càrrec
del cor d'en Macià i se l'enduïa en la
seva marxa a l'exili. Focs dies abans de
travessar la frontera, l'actual presi-
dent de la Generalitat comentava al
poble d'Agullana la sorprenent coinci-
dència: «Jo que vaig tenir seriosos en-
frontaments amb la Unia política d'en
Macià, ara m'ha tocat emportar-me el
seu cor a l'exili». Efectivament, curio-

A les onie de la nit del dia de Na-
dal del 33, els doctors Vilardell, Cora-
chan, Pi-Sunyer i Sayó certificaven la
mort a conseqüència d'una malaltia
intestinal d'en Francesc Macià. En
aquells instants de tristor, el grup pro-
cedent d'Estat Català encapçalat per
en Ventura Gassol prenia la iniciativa
d'embalsamar el cos del president
conservant el seu cor J el doctor Callis
s'encarregava de fer l'operadó. La
raó d'aquesta estranya intervenció
era fer un panteó funerari on enterrar
separadament el cos del president i el
seu cor que, conservat artificialment,
podria ser contemplat i venerat pels
catalans que el visitessin. Existien ja
precedents d'altres personatges de la
política mundial, reis francesos, presi-
dents de Polònia, en Napoleón o Lenin
els cossos dels quals havien estat sot-
mesos a operacions semblants.

El diari «La Humanitat» recollia
aquells dies la següent informació:
«Els metges que efectuaren l'embalsa-

xnement del cadàver van extreure cu-
rosament el cor del patriota insigne.
Serà galvanitiat i conservat després
en un estoig d'argent i en serà guar-
dador la Generalitat». I el vint-i-nou
de desembre, l'endemà de l'enterra-
ment del president, es reunia el Parla*
ment de Catalunya i acordava.»... el
trasllat de les despulles a un panteó
nacional i encomanar al Consell Exe-
cutiu que presenti com més aviat mi-
llor un projecte de llei per a la realixa-
dó d'aquesta idea».

Semblava segur que el panteó es
construiria a la capella del Parc de la
Ciutadella de Barcelona però, a la fi,
el projecte no acabà de presentar-se i
el cor d'en Macià restà dins el seu re-
cipient en una de les caixes de la Tre-
soreria de la Generalitat. Tot sembla
indicar, doncs, que triomfava l'acti-
tud menys romàntica i que sempre ha
defensat la família d'en Macià, d'en-
terrar discretament el cor del presi-
dent conegut com «l'Avi», conjunta-

ment amb el seu ces que després de
ser exposat de les onze del matí del
dia 26 fins les sis del mati de l'ende-
mà, havia estat enterrat, a les cinc i
sis minuts de la tarda del 28, a la pla-
ceta de la Fe del cementeri del Nord
de Barcelona. Llevat dels romàntics
que havien decidit la separació del
cor, no hi havia un excessiu interès eQ
remoure aquest tema com ho demos-
tra el fet que el president interí de la
Generalitat, Joan Casanovasr delegués
en el secretari de la Presidència, Vi-
cenç Monner, per a assistir a l'opera-
ció.

El cos d'en Macià •_
canviat de tomba

Amb tot, l'estoig contenidor del cor
d'en Macià va romandre a la Genera-
litat durant tot el període que s'esten-
gué fins la fi de la guerra. A comença-
ments de l'any 39, quan ja la guerra

sament i a conseqüència del desgavell
dels darrers dies de la guerra, en Jo-
sep Tarradellas esdevingué el diposi-
tari del cor d'en Macià que passava
la frontera franco-catalana el cinc de
febrer de 1939.

Tarradellas s'endugué
el cor a.-.l'exili ••.

Després de passar la frontera, el
cor d'en Macià acompanyà gairebé -
sempre en Josep Tarradellas en .el seu
exili. Així va romandre els tres pri-
mers anys, del 39 al 42, a Saint Rap-
haèl, en una pensió d'aquesta vila
propera a Marsella. Després, quan l'a-
venç dels nazis es féu excessivament
perillós, en Josep Tarradellas marxà a
Suïssa deixant, en uns primers mo-
ments, la seva família a França. És en
aquest període quan es produeix una
de les situacions més angoixoses pel
recipient contenidor del cor d'en Ma-
cià. Fou quan la muller d'en Tarrade-
llas, Antònia Macià, i els seus dos fills
despertaren les sospites dels policies
alemanys de Marsella per l'aparatós
paquet que traslladaven. Després de
dos dies de nervis, i constatat que la
capsa de plom era inofensiva, l'Antò-
nia Macià (que malgrat la coincidèn-p

Francesc Macià, primer president de la
Generalitat morí el dia de Nadal de 1933.

es veia perduda, el nom d'en Macià
recuperà actualitat per dues accions
dutes a terme pels dirigents republi-
cans catalans abans d'exilar-se: es
van emportar la capsa que contenia el
cor a l'exili i van traslladar el taüt
d en Macià a una altra tomba.

Quan. l'any 1934 s'interrompé el
procés autonòmic català, hi hagué
una temptativa de les forces dretanes
ria1*?81181 l a t o m a d e l President Ma-
PS'.I d u g u é determinats polítics
cataians a canviar de Uoc el seu cos
D?n?«8V1Sí d ' u n P°ssible nou intent de
5 e ° tT2 6 ? o i n c i d e n t amb la immi-
nent entrada de l'exècit franquista a
T i ^ V 1 a l e s h o r e 8 «Icalde de Bar-

H Ü 8 ï l S a l v a d o r ' r e b é ^verses
Ss í i r ^Ultant"li 8i 8 'h a v ien pres
tar PaoufiT

ÍOn8 » * * • • « • • per a evi-
d'aUres ™?u? r ° f a n a d ó * d e c i d í ' ***1168 Poltacs, de procedir al trasllat



eia de cognoms no té cap parentiu
amb el que fou president de la* Gene-
ralitat) pugué seguir el seu trajecte.

Josep Tarradellas va estar a Suïssa
fins l'any que tornà a Paris coincidint
amb el triomf de les forces aliades en
la. segona guerra mundial i l'entrada
triomfal a la capital francesa d'en De
Gaulle. Allí visqué, amb continus viat-
ges per França, entre ells alguns a ca-
sa dels. seus pares a Saint Martin-le-
Beau, on s'establi definitivament l'any
1955.

En aquella època no era cap cosa
agradable per a en Tarradellas conser-
var la relíquia històrica. Especialment
molesta per a ell fou l'escena que es
produí a un Banc de Tours, prop de
Saint Martin, on havia dipositat el re-
cipient en una caixa forta secreta. El
director del banc esmentat trucà un
matí a en Josep Tarradellas per a

demanar-li que es desplacés immedia-
tament a la seu bancària. El formol
on era immers el cor d'en Macià s'ha-
via escapat de la capsa que el conte-
nia i havia mullat papers i documents
dipositats en compartiments conti-
guos. En Josep Tarradellas s'endugué
altre cop la capsa i, sembla ser, que
arran d'aquest incident es produí un
cert enfrontament entre ell i la família
d'en Macià per a decidir qui havia de
pagar els desperfectes causats.

La fi de la
insòlita història

Evidentment, doncs, conservar
aquella relíquia no era cap avantatge
i així ho palesà una carta d'en Tarra-
dellas enviada al president interí de la
Generalitat, Josep Iria, des de París.
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Josep Tarradellas ensenyant el conflictiu ,
collar de president i davant la ïomba buiè \
d'en Francesc Macià.
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«Aprofito aquesta oportunitat, deia la
carta, per a informar-vos que també,
durant aquests últims sis anys, he
guardat i, per tant, encara està en po-
der meu un bloc, segons sembla de
plom, de prop de 40 cm., en forma de
cub, que es guardava a les caixes de
la Tresoreria de la Generalitat i que
segons els seus alts funcionaris, conté
el cor del qui fou primer President de
Catalunya, senyor Francesc Macià.
No cal dir-vos que les vostres instruc-
cions sobre ei mateix seran per mi
complertes immediatament» La carta
fou escrita el divuit de Juliol del
1945,

No existí contesta de l'Iria i, per
tant, el cor d'en Macià ha roxnangut
tots aquests darrers anys a Sant
Martin-le-Beau. Quan es produí el
retorn del president Tarradellas a Ca-
talunya, un cop restablerta la Genera-
litat provisional, una de les primeres
persones amb qui es trobà fou una de
les filles de l'Avi, la Maria Macià.
D'aleshores ençà no s'ha produït cap
novetat en aquest tema si bé han anat
sortint progressivament a la llum pú-
blica diversos detalls dels esdeveni-
ments ocorreguts amb el cor i el cos
d'en Macià. Cal insistir en la curiosi-
tat que representa el fet que sigui pre-
cisament en Josep Tarradellas qui
conservi avui aquest cor quan el dia
de la mort d'en Macià li fou prohibida
l'entrada a la seva cambra per la
família del president agonitzant

Maria Macià ens confirmava que el
recipient amb el cor del seu pare és
encara a mans de l'actual president
de la generalitat i ens comunicava l'a-
cord a què han arribat: després de les
properes eleccions municipals es pro-
cedirà a l'enterrament conjunt del cor
i el cos d'en Francesc Macià conjunta-
ment amb la que fou la seva muller,
Eugènia Lamarca, en el ninxo que
ocupà el 28 de desembre del 1933 el
primer president de la Generalitat re-
publicana.

Es donarà així fi a una llarga i in-
sòlita història que ha trigat massa
temps en ésser resolta. Ja és hora que
els símbols representatius de les nos-
tres institucions rebin el tracte seriós
que mereixen. Existia, i encara exis-
teix, un cert secret a l'entorn de de-
terminats temes que afecten alguns
dels símbols representatius de la Ge-
neralitat de Catalunya que han
d'aclarir-se d'una vegada per a donar
el tracte respectuós i assenyat que
aquesta institució i els seus represen-
tants mereixen.

Cal recuperar
els nostres stmools

En aquesta línia cal fer esment del
collar de president de la Presidència i
que durant molt de temps la família
d'en Lluís Companys no va voler en-
tregar a en Josep Tarradellas per or-
dre explicita del successor d'en Fran-
cesc Macià. Aquest collar és aquell
que els representants del govern cen-
tral, Martín Villa i Adolfo Suàrez, no
van poder obrir i col·locar a l'entorn
del coll d'en Tarradellas el dia de la
seva presa de possessió del càrrec de
president de la Generalitat provisio-
nal. La forma com aquest collar fou
detinitivament entregat a l'actual pre-
sident i les seves vicissituds en l'ex*U

Bl cor d'en Macià torna a ser a Palau.

composen igualment un tema obscur
que caldria explicar clarament. .

En els darrers temps han estat di-
verses les iniciatives preses per a rei-
vindicar el record dels qui van ser
capdavanters de la nostra Generali-
t a t Val a tenir present que avui, amb
la Generalitat restablerta, el cos d'en
Francesc Macià està d'una forma ver-
gonyant en una tomba que no és
aquella en què fou enterrat, la tomba
on està enterrat en Lluís Companys no
tingué cap nom fins que arribat l'any
53 gosaren inscriure-hi: Família Com-^



panys, i en darrer terme cal esmentar
el fet que el cos d'en Josep Iria és en-
cara a terra francesa: a Saint Rap-
haél.

Pel que fa al retorn de les despulles
de l'home que assumí la direcció de la
Generalitat a l'exili, Josep Iria, una
comissió ha intentat organitzar el
trasllat al seu poble, Sant Feliu de
Guíxols, sense excesiu succés fins el
moment. Aquesta comissió feu arribar
una carta incloent un pressupost i
amb l'acord de l'alcalde de la vila al
president de la Generalitat. En aques-
ta carta es demanava a en Josep Ta-
rradellas que presidís els actes que s'-
havien de celebrar amb motiu del re-
torn de les despulles de l'Iria. De mo-
ment, però, no hi ha hagut cap contes-

- tació a aquestes gestions, tot i que la
primera temptativa dels organitza-
dors es féu la tardor passada.

Es tracta, doncs, d'aconseguir la
normalització en la historia del nostre
poble dels catalans que l'han anada
escrivint. En aquest sentit cal impul-
sar iniciatives com la feta pel diari
«Avui» en recollir diners per a l'aixe-
cament d'un monument a en Francesc
Macià. La suscripció de capital, origi-
nada en una carta d'en Salvador Grau
Mora, home de llarga tradició en la
lluita al si d'Esquerra Republicana de
Catalunya, començà el 8 de gener del
1977 i es tancà el 28 de maig del 78
amb un balanç aproximat de 8.350
aportacions que representaven un ca-
pital total d'uns cinc milions i mig de
pessetes. Aquesta quantitat de diners
és atresorada en un banc a l'aguait
que el president de la Generalitat s'en
faci. càrrec per a construir-ne el mo-
nument.

' En la mateixa línia, la comissió ges-
tora pro-immolats per la llibertat a
Catalunya està impulsant la idea de
construir un nínxol especial per a en
Lluís Companys al Fossar de la Pedre-
ra de Barcelona per així retre-li l'ho-
menatge de tots els catalans.

Quan ja anem cap als dos anys de
Generalitat provisional comença a ser
urgent donar sortida a totes aquestes
iniciatives i a normalitzar la memòria
històrica del nostre país, donant defi-
nitiva informació dels episodis obs-
curs de la mateixa i saludant especial-
ment la idea d'enterrar conjuntament,
com ha estat el desig de la seva famí-
lia, les despulles del president Macià
sotmeses a uns vaivens insòlits que
trobaran la seva fi després de les pro-
peres eleccions municipals. •
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El segle passat Catalunya era encara fonamentalment una civilització de masies.
Ara el seu nucli és una civilització metropolitana en la que el carrer, els veïns,
el barrí i la gran ciutat han de constituir el nou terreny de desenvolupament

de la llibertat de l'home.

entra
amb nosaltres a

l'ajuntament

ELSÒOALISME SÍ QUE TÉ SOLUCIONS



PENSA EN CDC PFtt GOVERNAR AMB TRANQIin^MTAT

Canvis a l'escenari català
ALBERT GARRIDO

Els resultats de les darreres
eleccions generals han obligat les
principals forces polítiques

, catalanes a canvis fonamentals
en les seves actituds. La forta
pujada experimentada pel bloc
centrista -UCD- i la
perspectiva de quatre anys més
de govern Suàrez en solitari
imposen aquests canvis
estratègics sense els quals fóra
gairebé impossible que les
formacions catalanes no
governamentals tinguessin
alguna cosa a dir.

L'estancament del PSUC ha fet que
aquest partit deixi de parlar» per
10 , ;

exemple, de programes municipals
unitaris preelectorals i no pensi en
cap acord amb altres grups polititics
fins que es coneixin els resultats del
3-A. Els socialistes, que amb en Felipe
Gonzélez al Palau d'Esports de Barce-
lona van comprometre's a donar l'Es-
tatut a Catalunya l'onze de setembre,
es refereixen ara al seu paper d'oposi-
ció enèrgica perquè els han fallat els
seus companys del PSOE. Convergèn-
cia, que a cop de antisucursalisme ha
lograt mantenir el seu nom i els seus
vots en bon lloc, es troba ara entre
l'espasa dels cants de sirena que 11 fa
el poder i la paret dels seus principis
electorals. Centristes de Catalunya, fi-
nalment, estan disposats a tot per tal
de capitalitzar uns resultats que no
esperaven amb la contundència que

s'han produït i que els ha fet entrar
en un extàsi postelectoral del que en-
cara no han tornat en sí.

Hipoteca municipal
Si les eleccions municipals no esti-

guessin aqui mateix, les coses foren
molt més fàcils, però la cita amb els
electors del dia tres ós tota una hipo-
teca per aquelles forces amb vocació
de pacte, cas de CDC, que estan al
mig de qualsevol combinació parla-
mentaria de govern i al mateix temps
han de conservar intacta la seva
imatge d'independència política si no
volen caure en contradicció amb alio
que ha estat el nus de la seva campa-
nya.

De la mateixa manera que hi

Si els convergents escolten els cants de sirena centristes i partici-
pen en el Govern. l'Estatut es desplaçarà de l'esquerra al centre.

forces inevitablement condemnades a
fer d'oposició, fins i tot amb certa vo-
cació opositora mentre el «donut» si-
gui allò que és, n'hi han d'altres con-
demnades a patir i passar cada dia
la corda fluixa. Aquest és el cas dels
convergents, nacionalistes d'indubta-
ble consistència, però amb punts de
coincidència tant evidents amb UCD
que no poden fer-hi res perquè el pre-
sident del Govern no pensi en ells
quan ha de menester uns quants vots
Per tirar endavant al Parlament qual-
sevol cosa que l'oposició vocacional
no e s t à disposada a acceptar sense
condicions.

EJ paper de CDC és difícil, sobre tot
1 actUfll fase preelectoral, entre al-

£es c o s e s Perquè la seva participació
«recta o indirecta en un pacte de go-

inclinaria definitivament la bà-
ç a d e l ^onés estatutari del cantó

certament és un cantó
pe*™ l e recent, gairebé per
^trenar, i amb un programa no con-

La promesa de Felipe i dels socialistes ca-
talam de tenir Estatut l'onze de setembre
d'enguany, la tenen ara força més difícil.

fessat que s'assembla més a una des-
centralització administrativa que a
una autèntica autonomia política.

Nova correlació de forces

El que poden o no poden fer les for-
ces d'esquerra en tot aquest conte de
fades centristes és gairebé res. Els socia-
listes a Catalunya han fet un paper ac-
ceptable, però els ha faltat que fessin el
m a t e i x els homes de Fel ipe
Gonzàlez. Els diputats del PSUC han
quedat massa lluny dels primer llocs
per poder influir decisavament en un
procés que pot afectar de forma im-
portant el procés català. Per no tenir,
l'esquerra no té ni la possibilitat de
començar la campanya de les munici-
pals denunciant o criticant l'eventua-
litat de pactes de govern en el qual
participin forces catalanes, si més no
perquè qualsevol combinació de sigles
està encara en el món de les idees
ucedistes, però no de les realitats con-
vergents, que és el que pot afectar a
Catalunya positivament o negativa.

Si algú va dubtar el dia dos de
març que la correlació de forces havia
canviat substancialment a Catalunya
malgrat que els resultats tampoc no
van ésser tant diferents als del 15-J,
el que està passant en aquests mo-
ment dóna la raó als que van palesar
les seves temences. No hi fa res que
el PSC hagi guanyat dos diputats o el
PSUC tingui els mateixos de fa vint
mesos. El marc polític espamyol - l a
consolidació d'UCD com força de
govern— ha variat substancialment
els marges de maniobra de les forces
catalanes en favor de les més conser-
vadores, per moltes voltes que es don-
gui al tema.

Ningú no pot afirmar, per exemple,
que amb uns centristes com el centris-
tes que ens han tocat en sort el pro-
jecte d'Estatut dipositat a Madrid pas-
sarà el peatge de les Corts sense re-
talls importants, ni que els traspassos
a la Generalitat seran el que haurien
de ser, ni que en alguna cosa s'han de
notar els trenta i tants parlamentaris
que ha tret l'esquerra. La cosa ós cla-
ra: d'una dreta anèmica hem passat a
una dreta a la qual li sobren vitami-
nes, i això s'ha de notar en alguna co-
sa. La cosa és encara més clara si afe-
gim uns nacionalistes certament
temptats pel poder, que fins ara eren
oposició, respetuosa si es vol, però
oposició, i que la segona quinzena d'a-
bril podrien deixar de ser-ho. •



PUNT DIARI DE GIRONA

Nova concepció de
premsa comarcal
CARLES S. COSTA

Ho tenien previst pel dia vint de febrer. Però el naixement ja
sense fòrceps va ser quatre dies més tard. Un nou diari ós al
carrer tractant de distingir-se del vell concepte de diari «de
provincias» i diari de gran volada i pretensions.

El Punt Diari neix com a segon dia-
ri en català després del 1939 i ho fa
precisament a les. comarques on el
cens lingüístic del català fa més possi-
ble un arrelament. Amb tot, accepten
el fet plurilingüístic admetent a les se-
ves planes originals en castellà que
explicitin no voler ser traduïts. El so-
breesforç de l'idioma sobre un diari
que neix i que no té darrera cap «pa-
gano» ha estat aprofitat per la compe-
tència que és el diari «Los Sitios» de
l'ex-premsa del Moviment per 'a mi-
nusvalorar les seves possibilitats, i
parlar a través de periodistes amb
múltiples vinculacions oficials de Punt
Diari com si fos una empresa aliena
concebuda des de Barcelona. La reali-
tat és que el naixement d'aquest nou

Aft lm»oi<l • lati IwocW • • OarrMx* • amat* • Bwléi •

Convergència I Centristes:
un diputat a la teulada

òrgan d'expressió sorgeix ja fa dos
anys del cap dels qui s'escindiren del
llavors setmanari «Presència», que són
qui consideren que s'havia de fer el
salt endavant de treure al mercat com
a necessitat objectiva un diari de les
comarques gironines, a l'alçada dels
de Barcelona. El nucli promotor, for-
mat bàsicament, per Pius Pujades,
Just Casero, Joaquim Domingo, David
Marca i Josep Planas decidí que la
millor manera de garantir la indepen-
dència del diari era crear una coope-
rativa de sis-centes persones de totes
les comarques que hi aporten el cin-
quanta per cent del capital mitjançant
una quota cooperativa que es paga en
terminis, i al mateix temps, formant
una societat; llurs accionistes no pos-
seeixen més que fins a cent mil pesse-
tes per persona. Ens trobem així amb
una empresa que sense voler-se dir
autogestionària de fet actua com a tal
i cerca uns professionals que realitzin
la tasca quotidiana tot i comptant que
darrera no hi ha ningú més.

S'ofereix la direcció i els llocs més
importants a periodistes que, amb ex-
periència a la premsa barcelonina,
visquin «exiliats» de les comarques gi-
ronines. És el cas del director Jordi é
Negre, dels caps de redacció Josep
Collelldemont i Carles Sànchez Costa,
nascuts a Figueres i Sant Feliu de Pa-
llarols. Amb un temps rècord, es ba-

Les gàrgoles del Palau PERE FONS

Ta ra rí, ta ra rí, Tarradellas a «Madrí»!
. £1 president de la Generalitat ha tornat a anar a la
capital de l'Estat per tal fl'entrevistar-se amb l'actual
cap del Govern, Adolf Suàrez. L'abril de l'any passat
Tarradellas realitzà una anada a Madrid similar a la
que s'ha produït un xic per sorpresa. El motiu central
del viatge actual era clar: esbrinar què passa amb les
diputacions i amb els traspassos de competències de les
corporacions provincials, a la Generalitat.

Fa just una setmana, el president Tarradellas mani-
festava en una entrevista que una de les qüestions que
el preocupaven especialment era saber quina seria l'au-
toritat del president de la Generalitat i de la diputació
barcelonina sobre els nous diputats provincials. Sorgits
inicialment de les eleccions municipals del tres d'abril i
proclamats el vint-i-nou d'aquest mateix mes, ningú no
coneix ben clar quina serà la funció que els tocarà exer-
cir, sobretot si es consumen els traspassos de serveis de
les diputacions a la Generalitat.

En les mateixes declaracions, el president afirmava
que el paper dels cinquanta-un diputats provincials es-
devindria de gran importància mentre no fos elegit el
Parlament de Catalunya.

Les males llengües no han pas deixat passar per alt
aquestes paraules. Les interpreten com un desig per
part del president de controlar en la pràctica la política
catalana a través dels esmentats diputats. L'assumpte
apareix, en aquest sentit, força clar. En tant no hi hagi
estatut i, per tant, parlament català, caldrà plantejar-se
si a Catalunya tallaran el bacallà els diputats provin-
cials, tal com insinua Tarradellas, o bé ho farà l'Assem-
blea de Parlamentaris, tal com volen els partits, d'es-
querra.

Del que no hi ha dubte és que els diputats provincials
seran majoritàriament de centre i de dreta, donat que à
l'hora d'escoUirrlos valdrà exactament igual el vot d'un
regidor d'un poblet que el d'un de Barcelona. Al primer
li caldran poc més de cent vots per sortir, mentre que el
segon en necessitarà desenes de milers. I, com dèiem, si
es manté poc o molt la tònica de les legislatives, és clar
que als petits municipis a les zones rurals triomfaran
els Centristes i Convergència, i socialistes i comunistes
sortiran victoriosos als grans municipis, que són molts
menys, i a les zones industrialitzades.
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llesta la redacció, administració i ser-
veis generals. La gran dificultat és els
tallers. No hi ha, llevat de l'impremp-
ta tipogràfica de Los Sitios, cap expe-
riència de diari a Girona, tant des del
punt de vista humà com de maquinà-
ria. En aquest punt, és on s'ha d'expli-
car el perquè dels quatre dies de re-
tard de la sortida de «Punt Diari». Tot
foren presses, nervis i voluntarisme
impotent la nit del dinou de febrer. Es .
demostrà que faltava un rodatge en la
composició i muntatge de les planes i
que això feia necessària la presència
de professionals de tallers de diari
que només es podien trobar a Barcelo-
na o importar-los. Primer s'optà per
anar a fer-ho tot als tallers del «Diario
de Barcelona», i èn aquests moments,
s'està fent un aprenentatge accelerat
de nois de Girona reforçats amb cai-
xistes i muntadors que han copsat
molt bé la idea del diari i a la vegada
han trobat a Girona aquell ritme de
vida que els és negat a la gran ciutat.
L'atractiu que un mateix és empresa,
de formar-se cercles d'amistat comu-
nitaris i poder decidir en totes i ca-
dascuna de les decisions han conver-
tit a «Punt Diari» en centre d'observa-
ció d'altres experiències periodísti-
ques arreu del nostre context

Punt Diari està sortint ja amb com-
posició a Girona i impressió a Barcelo-
na. S'ha establert una xarxa de redac-
cions a Figueres i Olot, i de correspon-
sals a totes les viles que abasteixen
set planes diàries dedicades a les set
comarques -Gironès, Alt i Baix Em-'
pordà, Garrotxa, Ripollès, Cerdanya,
La Selva- a més d'informació de Ca-
talunya, Espanya, món, esports, es-
pectacles i serveis. Cal remarcar
també les seccions de reportatges
(amb impacte d'un de feminista dedi-
cat al dia de la dona treballadora), d'-
numor portada pel dibuixant Bach i
els serveis públics, comarca per comar-
ca, que fan que qualsevol persona que
surti de casa no es trobi E*nh un vel
que li hagi d'explicar «Saps què va
Passar ahir?»

L'acollida de Punt Diari ha estat al
S I c d e l e s Previssions dels qui el
«n. Se sabia que la manca d'inver-
•SiK.an Pr?Paganda només podia
Z^íf" 8 6 treÍ6tít d carrer ua P™"uucte digne. La publicitat i la venda
d«t«ÏÏ) lars' 8Ón d o s paràmetres que
s S ^ a r a n la viabilitat d'aquesta
«Si??!.**&***> tot i comptant
veToT . h a m é s condicions objecti-

£ 8 £ f e t i v e s Pflr a 8er ^viaa»B

SALUT I TREBALL:
QUE EL CANVI ES NOTI

ARCADI VTLERT
Aquests dies passats ens hem trobat una nodrida representació de tècnics

per parlar de Salut i Treball, per parlar de les incidències de les condicions
de treball en la salut dels treballadors, per parlar de nous criteris per a de-
senvolupar la Higiene, Seguretat i Medicina del Treball a Catalunya vers un
nou model sanitari, vers un més adient concepte de defensa de la salut.

Aquest fet revesteix especial importància, doncs s'acosta el moment que
la Generalitat rebrà competències en aquesta matèria: la Conselleria de Tre-
ball cuidarà de la fiscalització de la inspecció de la Higiene i Seguretat. I ai-
xò s'ha d'entendre condicionat per l'actual etapa històrica, ja que, malgrat
la salut en el treball és una parcel·la més de la salut pública, a l'haver-hi in-
terferències d'una situació d'explotació fa que les condicions de treball, i per
tant la higiene i seguretat, siguin fruit d'una negociació 1, per això, totalment
inserides dintre les relacions de treball.

Ens hem trobat, doncs, i això ha servit per a reunir un bon bagatge teòric,
unes aportacions tècniques, que conformen un preciós document d'estudi.
Per primera vegada una munió de gent preocupada i preparada ha contactat
en unes jornades, i això, evidentment, representa un important pas de con-
creció i recopilació.

No obstant, jornades com aquestes només tenen sentit com a primer pas
d'unes altres, organitzades en el si de la Generalitat, que aprofundeixin les
possibilitats reals d'avenç que les actuals circumstàncies polítiques permeten.
Unes jornades que obrin un debat, amb la participació activa de totes les
forces socials implicades, sobre una política prevencionista, reparadora i re-
habilitadora a Catalunya, i que contempli tots els accidents i malalties moti-
vades per les condicions de treball, tant a dintre com a fora de la fàbrica.

I això comporta parlar àmpliament d'una revisió del rol de l'Administra-
ció en íes relacions laborals, d'una reconversió dels organismes públics
creats per à vetllar la prevenció, d'un replantejament de les funcions çle to-
tes les institucions, mes o menys públiques, més o menys controlables, que
intervenen en aquest món de la salut en el treball.

I això comporta parlar àmpliament de les bases per a elaborar una nova
lògica legislativa, per a normalitzar les relacions dintre l'empresa adequant-
les als nous aires democràtics, per a obrir uns canals de contacte que propi-
ciïn la negociació sindicats-patronal, a fi i efecte de facilitar solucions pacta-
des que omplin el buit legal que hem heretat, i que reconsiderin els criteris
que emmarquen les presents condicions de treball.

I això comporta parlar- àmpliament d'uns plans anuals, a nivell d'empre-
sa, a nivell de sector, i a nivell nacional, que marquin fites possibles per a
elevar objectivament la seguretat, corregint les situacions més perilloses. I
això comporta reconèixer el protagonisme dels treballadors, tant en la ini-
ciativa de les reivindicacions qualitatives, com en el control del seu estat de
salut i del seu medi ambient laboral.

Però aquestes bases han de recolzar-se sobre terra ferma, sobre la realitat
actual. No es pot malgastar el temps en fer volades de coloms. Aquestes no-
ves jornades s'han de preparar amb temps, i han de garantir que gestaran
resolucions operatives i realitzables, malgrat siguin migrades quantitativa-
ment. I això vol dir que s'ha de pressionar a tots els sectors involucrats en la
problemàtica, des de patronals i sindicats, fins als organismes que es dedi-
quem al tema, com ara Mútues, Institut Territorial, Hospitals..., passant
per totes les entitats que imparteixen docència i que, d'alguna manera, pre-
formen els coneixements dels futurs tècnics i especialistes que dissenyaran o
aplicaran les condicions de treball.

Si entre tots arribem a fer possible aquest debat, i el podem portar al ni-
vell que el -tema i el país es mereixen, haurem avançat notablement en
aquest llarg camí de la defensa de la salut en el treball. I ho haurem fet de
la manera que s'ha de fer: que el canvi es noti. Que el notem en la mateixa
realitat diària: en el lloc de treball.'
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VIATGES
PER A
JOVES

LA HABANA - TRI NI D AD
- SANTA CLARA - VARA-
DERO.

Sortides: 6 Abril (Setmana
Santa)-30 Juny-14 Jul io l -4-
11 Agost-26Setembre-29 De-
sembre (Cap d'Any).
Preu: Des de: 75.600 Ptes.

BANGKOK - HÓNGKONG
- CANTON - H À N G -
CHOU - NANKING -
SHANGHAI - PEKIN

Sortides: 7 Maig - 16 Juliol -
8 Agost.
Preu: Des de 118.000 Ptes.
Altres viatges a PERÚ, MA-
RROC, ESTATS UNITS, THAI-
LÀNDIA, ÍNDIA i NEPAL, etc.

Soliciteu més informació en-
viant aquest anunci a Viatges
Aerojet Express.

En".'. .;..'•.-.".", . : . . .
Domiciliat a . . . . . . . . . . . . .
Adreça . . . . . . . . . . . . . .
Voldria més informació sobre
el viatge a: "
(V J.Cuba

Organització tècnica:

AEROuíET EXPRESS,
Diputació, 258 — Barcelona-7 - Telè-
fon 301 82 82 — Avigat, 174

ELLES

Balanç electoral
JOANA M. ROQUE

Les primeres impressions després de les eleccions foren d'un
cert desencís per al PSOE i de bastant eufòria per a la UCD.
Els socialistes esperaven millorar i és trobaren amb el mateix
nombre de diputats i només un altre senador unitari per a

l'esquerra a Menorca.

Una vegada passats els primers '
moments i estudiats els resultats amb
calma, els socialistes de les Illes tenen
motius per a estar una mica contents i
potser les primeres rialles d'UCD ja no
siguin tan clares. UCD ha perdut vots
i el PSOE n'ha guanyat. Al Congrés,
els Centristes n'han perdut vint mil,
és a dir, un 3 % menys, i el FSOE n'ha
augmentat tretze mil, és a dir, un 5 %
més. Jeroni Albertí, el senador de
Centre més votat en les eleccions del
15-J, n'ha perdut vint-i-cinc mil. A
més, el nou senador per Menorca —
unitari d'esquerres— és un socialista
que deixà el Partit Socialista de Me-
norca per a ser partidari de fusionar-
se amb el PSOE, partit que a aquesta
illa ha passat de 4.522 vots a 7.322.
El resultat de les eleccions ha estat
quatre diputats per a UCD: Inigo Ca-
vero, Miquel Duran, Santiago Rodrí-
guez Miranda i Francesc Garí; dos del
PSOE, Fèlix Pons i Emili Alonso. Per
al Senat, han sortit Jeroni Albertí i
José Zaforteza d'UCD, Gregori Mir del
PSOE, Tirso Pons —candidat unitari
d'esquerres— i Abel Matutes de CD.

La dreta més definida - l a GD- ha •
perdut de des 1.000 vots, en compa-
ració amb Aliança Popular, però així i
tot ha quedat en tercer lloc, amb mol-
ta diferència després del PSOE. No se
pensaven i es molesten si hom els ho
diu, que el que passa és que el fran-
quisme no té futur. Antoni Alemany,
el primer candidat, mai no fou un
franquista i no vol que li pengin

; aquestes etiquetes però les seves ac-
tuacions darreres han estat ben bé les
d'un homo de dretes. El PCIB per al-
tra part, només ha guanyat de des 30
vots, sense arribar al 5 % imprescindi-
ble per a entrar a les operacions de la
regla d'Hondt. Els Socialistes de Ma-
llorca i Menorca (abans PSI) han per-
dut de des 7.000 vots respecte de les
anterior eleccions en les quals tingúe-

" ren més vots que el PCIB, llavors PCE.

El 15-J es presentaren junt amb el
PSP i també a Eivissa, però el percen-
tatge d'aquesta illa no és gaire signifi-
catiu. Del 5,53 % han baixat al 3,25 %
i, com el PCIB, tindran molt difícil en-
trar al Consell de Mallorca —encara
que no al de Menorca. Potser a les
eleccions legislatives s'ha demostrat
la força del nacionalisme fora dels
partits majoritaris a nivell estatal però
a Mallorca i a les Illes en general, ai-
xò no els ha perjudicat ja que ambdós
han canviat bastant les seves posi-
cions en aquest tema respecte del 15-
J i ho han fét a nivell de Consell. Per
això també seria molt aventurat dir
que UCD ha decebut els nacionalistes
a favor del PSOE. El canvi de vot ha
estat per altres motius.

l'ara vindran les municipals. A Ciu-
tat de Mallorca, els socialistes han
tingut majoria a les barriades obreres
però resulta molt difícil si podran
treure Palma. A Calvià, municipi
turístic amb molts treballadors d'Hos-
teleria sembla que sí el tindran i
també a l'Aró i a. Llucmajor. UCD
guanyarà al camp i segurament
també; les eleccions per al Consell de
Mallorca, Menorca i Eivissa, que es
fan independentment. Després, els
membres dels tres consells han d'es-
collir els del Consell General Interin-
sular i aquí sí que ós molt clar que
UCD coparà els llocs. La legislació
perjudica molt més que la regla d -
Hondt a les tendències d'esquerra. Ai-
xò a Mallorca pot ésser molt negatiu
per a UCD si governa sense oposició el
màxim organisme preautonòmic. Un
elevat tant per cent pot estar en desa-
cord amb les seves resolucions —Ja

que poden tenir tots els llocs només
amb un 30 % de vots. Però encara po-
den succeir coses picors: que aquesta
disconformitat es tradueixi en oposi-
ció a una institució que tan important
ha de ser per a l'autonomia. •
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/— Tribuna

El barri com a protagonista
El sistema 'centralista també ba

condicionat l'estructura de l'Admi-
nistració Municipal. I ho ha fet de
al manera que, amb independència
de la manca d'eficàcia i l'excessiva
burocratització, fins i tot la vida mu-
nicipal ha estat deixada de banda
del mateix ciutadà.

En aquesta hora en què la demo-
cràcia ja ha estat estrenada, és im-
portant que hom estableixi unes no-
ves formes a la vida municipal per-
què justament el ciutadà no tan sols
hi tingui plena participació sinó que
també s'hi senti com un element ac-
tiu. Això vol dir que cal instaurar un
nou règim on els factors que han
d'ajudar a la presa de decisions vin-
guin donats de baix a dalt i no pas a
l'inrevés.

Aquest és el m o m e n t
d'aqonseguir-ho, tot pensant en les
eleccions del dia 3 d'abril propvi-
nent. No cal dir que són distints els
«models» d'Ajuntament proposats
pels diferents punts de vista polítics.
Però una decisiva participació del
ciutadà, perquè se senti part viva de
les moltes activitats municipals,
només serà un fet si partim de la
idea que el barri ha de ser-ne el pro-
tagonista.
PRINCIPIS
DE GOVERN MUNICIPAL

D'acord amb aquest criteri i par-
tint d'una ciutat de l'envergadura de
Barcelona, són adients en aquest
sentit, almenys aquests quatre
punts.

En primer lloc una gestió demo-
cràtica. Es tracta de responsabilitzar
1 alcalde davant el Consistori, alhora
que els regidors puguin controlar
directament el govern municipal. I
e n aquest context és imprescindible
jgw els ciutadans participin en
aquest govern mitjançant llurs ini-
uatives i suggeriments.

L a fransparènda informativa i la
™ f 5 CwW t tM· caracteritzen el

5 aquests punts- Els ciutadans
d e w P O d e r comPrendre el perquè
cmè HoPir°P08tes municipals, el per-
Slf^decisions i el perquè de

JOAN HORTALA I ARAU*.

les despeses. Cal, doncs,
informarlos-en d'una manera ente-
nedora.

El tercer aspecte fa referència a
la dinamització dels barris. Tots me-
reixen igual atenció i llur veu ha
d'ésser escoltada i atesa. Convé,
així, la descentralització econòmica i
administrativa per tal de dotar els
barris dels mitjans adequats.

Darrerament, el quart d'aquests
punts ve referit a la catalanitat.
L'administració municipal ha de
contribuir amb tots els mitjans al
seu abast a la plena recatalanització
de la ciutat de Barcelona, sense per-
judici del respecte degut als drets
dels barcelonins de parla no català-.
na.

Aquests principis, dins l'àmbit de
la consideració del barri coim a pro-
tagonista, ens obliguen d'introduir-
hi uns matisos ja que Barcelona té,
ultra la seva envergadura, un Ajun-
tament ofegat de problemes.

És per això que, abans d'instru-
mentar la corresponent política mu-
nicipal, convé de fer ressaltar
aquests matisos; uns matisos que ne-
cessàriament afecten el sanejament
financer de l'Ajuntament, l'òbvia
reordenació pressupostària i l'inelu-
dible replantejament jurídic. Convé
igualment d'emmarcar els límits
d'una planificació harmònica, per-
què l'atenció a les obres públiques i
l'urbanisme no signifiqui pas desa-
tendre la sanitat, la cultura, l'ensen-

yament, la vivenda, el medi am-
bient, els esports i el lleure, la infàn-
cia, la tercera edat i un llarg etcète-
ra. • •- . • ••' .; . ' '

Ara bé, j a enfortits els matisos, tot
el conjunt d'accions municipals no
ha de tenir cap més objectiu que la
consideració del protagonisme del
barri. Aquest és el punt essencial.
Un punt que resumeix i compendia,
a la vegada, tot un programa. És so-
bre aquest protagonisme, doncs, que
cal establir la nova política munici-
pal, tot pensant que es tracta d'una
proposta realista i viable, que recull
experiències i bandeja la improvisa-
ció.

En aquest sentit cal tenir en
compte que el fonament teòric d'a-
quest protagonisme dels barris par-
teix del fet que, com més homogè-
nies són les demarcacions geogràfi-
ques on cal actuar amb accions de
govern, més fàcil és d'aconseguir
uns resultats acceptables i, alhora,
compartits i, a més, adequats a les
necessitats comunes.

Avui en dia és àmpliament accep-
tat el fet que la maximització del be-
nestar ciutadà vç donada en la me-
sura que hom faci atenció al grup,
davant les concepcions globals o .da-
vant la valoració individualista.

El grup ofereix la cooperació en si
mateixa i la solidaritat envers els al-
tres. El grup humà, com a tal, per-
met la plena realització del principi
de subsidiarietat. Enfront, doncs, de
les actuacions globals amb el perill
de l'elitisme o de les individuals
amb el perill de l'autoritarisme, el
grup adquireix un caràcter populis-
ta.

A la gran ciutat, aquestes idees de
la demarcació geogràfica homogènia
i del grup humà es palesen en els ba-
rris com a unitats amb els mateixos
problemes i com a comunitats amb
els mateixos interessos.

És decisiu, per tant, d'entendre la
política d'una gran ciutat com la su-
ma de la política dels diferents ba-
rris que la componen. I des d'a-
quest punt de vista, cal enfocar els
esmentats principis de govern i ac-
tuacions municipals.

15



ÍJ

LA UCD NO TÉ PRESSA

El Govern de la Pasqua Florida
Després del seü relatiu triomf elec-

toral, UCD afirma no tenir cap pressa.
En realitat, no l'ha tinguda mai per a
quasi res, així que la tàctica no és
precisament nova. Segons totes les
probabilitats, fins després de les mu-
nicipals no hi haurà ni investidura ni
govern. Ni, com a conseqüència, pro-
grama.' Ja a í'abril, i per Pasqua Flori-
da, tindrem govern, el primer consti-
tucional.

Reposar el triomf
Els quarters general d'UCD no mos-

tren aquests dies cap mena d'enfebra-
da activitat. Els nervis són més aviat
a alguns ministeris. En realitat, l'apa-
rent calma té una clara justificació:
l'equip Suàrez és molt reduït en ho-
mes de confiança i a aquest petit cer-
cle és on s'està coent de veritat la cri-
si. La Moncloa no registra cap tràfec i
fins i tot les visites s'han reduït a les
imprescindibles. A 'Castellana 3, seu
de* la vicepresidència d'Abril Marto-
rell, sí que hi ha però constants reu-
nibns. S'enllesteixen moltes coses a 1'-
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PEDRÓ ALTARES
Gom en els vells temps. Les

llistes de ministrables i
propers, han començat a

' circular per tots els cercles
polítics de la Villa y Corte.

No hi ha diari, ni tertúlia, que
no doni la seva llista
particular de noms.

Però només una obvietat ós
segura: uns es queden i uns

altres se'n van

hora: les-municipals, el govern, la re-
forma administrativa i el que sembla
més fàcil: la investidura, que no obs-
tant no deixa de presentar algun que
altre retoc. ' :

No obstant el que hem dit abans,
seria pecar d'ingenuïtat creure que les
hosts centristes esperen amb fe i con-
fiança en el cap el que aquest els vul-
gui manar. El que aquest dies s'esca-
teix en el partit governamental és
molt. Entre altres coses, nogensmenys
que la direcció definitiva de la seva

política. La campanya electoral no ha
passat debades i no s'ha d'oblidar
que, excepte algun cas aïllat com el
de Fernàndez Ordóüez a Zaragoza, el
ritme imprès a aquesta ha estat clara-
ment dretà. La intervenció de Suàrez
à televisió l'últim dia no va deixar
respecte a això cap mena de dubte-
Hom parla fins i tot que el propi Presi-
dent estava preocupat pel «strep-tea-
se» final i que va voler rectificar algu-
na cosa en la gravació. Les mateixes
fonts afegeixen que no va haver-hi
temps...

De tota manera, el pes de la dreta
del partit en una llista com la de Ma-
drid, sense ni un sol socialdemòcrata(
és per a alguns una prova inequívoca
de la direcció a prendre. José Luis Ai'
varez, candidat a alcalde i de sòlida
dreta de tota la vida, ha tornat a pu-
jar en el «ranking» i Calvo Sotelo ós un
dels més ferms baluarts suaristes.
Així que la batalla està plantejada en-
tre els que creuen que en UCD ha d o-
ferir una cara de dreta moderna^
progressiva, és a dir d'autèntic cen-



ie, imatge molt deteriorada en la
campanya electoral i els que assegu-
ren que els vots obtinguts procedeixen
substancialment de sectors socials es-
trictament conservadors als quals cal
satisfer oblidant-se de qualsevol
temptació progressista, Segons
aquests cercles, un dels llasts més
grans que UCD ha arrossegat per a
l'obtenció de vots ha estat la reforma
fiscal de Fernàndez Ordóüez.

Així que no tot és tranquil·litat i eu-
fòria. Rafael Arias Salgado, normal-
ment molt xerraire, està aquests dies
especialment reservat amb els perio-
distes. Es tracta de corregir l'evident
decantament cap a la dreta, o més
aviat d'accentuar-lo? Les pressions en
aquest sentit són enormes, Fer ara
tots els indicis van en la primera di-
recció.

La investidura fou, en principi, l'o-
rigen de la convocatòria d'eleccions*
Suàrez no tenia altra possibilitat. A
més, el Centre havia anat perdent
diputats i, al final, estaven en 159, La
situació ara és molt diferent. L'estre-
pitós fracàs de Coalició Democràtica,
amb un Fraga esfondrat, fa aquest
grup presa fàcil d'UCD. Ni tan sols se-
ria sorprenent que a darrera hora

Maranón, candidat per CD a l'alcaldia
de Madrid, es retirés recomanant el
vot a Alvarez. Però, en qualsevol cas,
el vot a favor de Suàrez al Congrés té
una fàcil compensació: reduir de 15 a
10 el nombre de diputats necessari
per a formar grup parlamentari. El
«tracte» ja és fet, en realitat, i es nego-
cia alguna cosa semblant amb el PSA,
encara que en aquest cas la qüestió és
més complicada perquè reduir fins a
cinc aquest nombre sembla, sense cap
mena de dubte, excessiu. De tota ma-
nera, fonts socialistes han afirmat que
no s'hi oposaran, encara que tampoc
afavoriran, cap mesura que faciliti el
joc parlamentari de les minories,

Un altre dels motius reals per ajor-
nar la investidura Uns després de les
municipals rau en l'actitud a prendre
per part dels comunistes i del PNB,
Després del 3 d'abril hi ha alguna
probabilitat que els comunistes s'abs-
tinguin, la qual cosa evidentment no
farien en ple terrabastall electoral,
PCE i PSUC no estan disposats a dei-
xar els socialistes en solitari en llur no
rotund a Suàrez, Això és bastant lògic
ja que els comunistes ampliaran llur
posició oposicionista al Govern, Són
conscients, entre altres coses, de les

««d temptant al Conde de Motríco.

contradiccions existents entre les de-
claracions de Carrillo acusant UCD de
tenir un govern format exclusivament
per oligarques i banquers i el suport
soterrat, i a vegades no tant, que
aquest govern ha rebut per part del
PCE. Així que els comunistes, que
abans s'haurien mantingut a l'expec-
tativa en relació amb la investidura,
ara és molt possible qúe s'arrenglerin
amb els socialistes en ei rebuig. Per
això els suaristes s'estimen més espe-
rar un moment menys subjecte a la
febre electoralista.

Pel que fa a nacionalistes bascos i
catalans, a Madrid es té la sensació
que ambdós poden pactar amb Suàrez
una acceleració en el tema dels esta-
tuts d'autonomia. Ni tan sols caldria,
un acord parlamentari de llarg abast,
cosa que per ara els del Centre consi-
deren innecessari. N'hi hauria prou
amb aquest acord de principi,

Així que Suàrez ja té una còmoda
votació assegurada i fins i tot abans
que Pérez Llorca i Abril hagin premut
a fons l'accelerador negociador. Coali-
ció Democràtica li ho ha posat fàcil.
La resta li vindrà d'afegit encara que
Suàrez somnia amb una votació favo-
rable de prop de 200 diputats i unes
quantes abstencions. Amb això el pre-
sident consideraria que la seva imatge
tornava a recobrar un cert caire «es-
tadista indiscutit» clarament perduda
en els ardors electorals.

UCD governarà sola

;? Quant a la resta, és fora de dubte
que UCD governarà en solitari. Tarra-
dellas pot estar tranquil pel que fa a
Convergència. Aquesta no entrarà al
govern. El que sí és en aquests mo-
ments a la taula d'operacions és la se-
va composició. És molt probable que
la famosa reforma administrativa,
que reduiria els membres del Gabinet
i ampliaria les Secretaries d'Estat així
com les funcions executives d'aques- ,
tes, quedi fins i tot per a més enda-
vant, després d'un projecte de Llei
que el Govern enviaria a les Corts,

Pel que fa a la composició nominal
del nou Govern, la qüestió no està
gens clara pràcticament en cap silló
ministerial, Suàrez i Abril conjugaran
homes de llur absoluta confiança
(com Martín Villa que no seguirà, pe-
rò, a Interior) amb un cert joc, molt
subtil de tendències. En principi Cave-
ro, Oreja, Clavero, Cabanillas, Otero-
Novas i Sànchez de León, als quals calk
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afegir Joaquín Garrigues per motius
de salut, haurien de sortir. Uns altres,
com Fernàndez Ordónez i Landelino
Lavilla, canviar de cartera. Encara no
s'ha decidit res, però a La Moncloa.
En alguns casos, com el d'Inigo Cave-
ro, perquè el tema de l'educació és
clau i aquí es concentren les apetèn-
cies de poder per part de totes i ca-
dascuna de les tendències. Els demo-
cristians consideren que «el lloc és
seu», la qual cosa rebutgen els social-
demòcrates. No cal oblidar que Luis
Gonzàlez Seara no s'ha menjat com
qui diu ni «una rosca» com a respon-
sable de la política universitària... En
altres, com Marcelino Oreja, perquè el
seu paper ha pujat després d'obtenir
la molt difícil acta de diputat per
Guipuzcoa. Així que la pilota encara
és a la teulada. *

Hi. ha coses, però, que estan més
clares. Fer exemple, Rafael Arias Sal-
gado podria ser Ministre de Relacions
amb les Corts, la qual cosa li permetria
alhora que entrar en els Consells de
Ministres conservar el seu lloc de se-
cretari general d'UCD. Lloc, d'altra
banda, i en contra del que han dit al-
gunes informacions periodístiques, no

Martin Villa, un titular indiscutible a l'alineació de Sudrez

sotmès per ara a discusió. Entre altres
coses perquè el seu nomenament pro-
cedeix d'un Congrés... Francisco Fer-
nàndez Ordónez podria ser ministre
d'Assumptes Exteriors i Antonio Fon-
tan president del Congrés. A Cultura
hi aniria un socialdemòcrata. Foca
cosa més se sap de moment. La Mon-
cloa es pren les coses amb calma i la
colla de llistes que circulen per tot
arreu no són, en molts casos, altra co-
sa que globus-sonda llançats pels pro-

pis interessats. La tàctica no és nova
en la picaresca ministràble madrilen-
ya.

Caldrà esperar l'abril, encara que
molt abans les prediccions seran més
verosímils. Tindrem un Govern de
Setmana Santa. I no és premonició
dels dies de penitència que ens espe-
ren. Per a ÜCD, però, i per als seus
votants, ho serà de Pasqua Florida.
No és clar que hagi de ser-ho també
per al país. •

cosa a la seva hora:
Al moment d'assaborir els millors formatges,
patés i vins, apropeu -vosa

ESPECIALITATS

Formatges: Tupí
Serrat d'ovella,
entre d'altres

Gran assortit de vins

Elaboració pròpia de patés

Horari Botiga: Matins de 2/4 10 a 2/4 3
Tardes de 5 a 2/410

Degustació: Cada vespre de 9 a 12
Muntaner, 477 - Barcelona-21
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Pont aeri MARTA MATA

Estils d'oposició: St Cugat
Passades les eleccions legislatives,

passada la il·lusió i la desil lusió, totes
dues falaces, i arribat el moment d'a-
frontar la realitat com és, ens trobem
amb dos canvis importants: d'una
banda l'abstenció, d'altra banda una
petita correguda general de vot cap a
l'esquerra i un augment del naciona-
lisme esquerrà també.

L'abstenció ha fet pensar tothom en
la necessitat d'una clarificació i d'un
afermament dels rols. Sembla que UGD
es decideix a governar, i sembla que
l'esquerra es decideix a ser oposició, I
uns i altres tenim problema d'estil.

Passa però que l'estil de govern té
molts models possibles en el prét-à-
porter internacional; l'estil d'oposició,
en canvi, s'haurà de fer a mida, a una
mida molt ajustada cada moment a la
situació del país i dé les gents, a les
seves vivències i comprensió dels pro-
blemes. Caldrà que l'oposició trobi
l'estil de percepció, de consideració,
d'acció i d'explicació,, no sols en el
marc parlamentari de la premsa, etc.
sinó en tots els camps de la problemà-
tica real.

En el món de l'ensenyament, per
exemple, els mecanismes de l'oposició
durant el franquisme, eren Y acció rei-
vindicativa externa, la construcció
clandestina, la introducció de perso-
nes i grups en institucions, etc. Sovint
els periodistes amics, que també por-
taven la seva guerra en el món de la
informació, ajudaven tota l'oposició
nitrant informació positiva i donant-li
rellevància.

Un exemple ben clar és l'Escola
Normal de Sant Cugat creada a prin-
cipis dels setanta i que és un model de
recerca, en el camp oficial, de com-
hauria de ser la formació del mestre a
Catalunya. En la recerca s'han saltat
moltes de les limitacions oficials a
l'estructuració de programes amb
llengua i continguts catalans, especia-
litats pròpies, organització participati-
va, selecció de professorat amb mes-
tres del Moviment de Renovació Pe-
dagògica de Catalunya, etc. Si avui
Catalunya té un camí obert en el món
oficial pel que fa a la formació dels
mestres és gràcies a tots el risc cone-
guts per aquesta Escola que la van
portar fins als extrems de la més pin-
toresca i productiva vaga activa el
curs 74-75. La Universitat Autònoma
va emparar-ho sempre i la premsa en
donà la noticia justa per ajudar.

Ara la situació és diferent; el món
de l'nsenyament està abocat a una
lluita que ja pot arribar-se a formular
en lleis... però unes lleis que cal for-
çar no sols amb vots a les Corts (on
l'oposició per definició és minoritària),
sinó amb un treball pel manteniment,
la creació i l'assumpció d'unes realitats
progressives; un treball de tal força
que forci el govern.

I això sense por. Una realitat pro-
gressiva com la de l'Escola de Sant
Cugat ha de seguir el seu camí i ser
donada a conèixer amb tota la força
qie li dóna el servei fet i per fer. No
serà fàcil aconseguir introduir
aquesta realitat en les noves lleis;
possiblement es perdrà algun llençol

en la bugada, però fins i tot aquest
llençol perdut, perdut per a la llei i no
per a la realitat, s'ha de triar. I aquí
ve això que dem de l'estil de l'opo-
sició, fet a mida de les circumstàn-
cies.

Dies endarrera un periòdic d'àmbit
estatal, como també ho és «El Caso», i
amb un estil periodístic semblant,
«descobria» presumptes influències
polítiques i irregularitats burocràti-
ques a Sant Cugat. Només faltaria que
no n'hi haguessin I Certament el món
de la informacióno té les barreres
franquistes de la censura i deu costar
de trobar el seu nou estili; alguns
sembla que no s'ho proposen.

Però la resposta dels qui estimen
l'Escola de Sant Cugat com el que ha
estat, és i ha de ser, no pot ser una
resposta de replegament. Si llavors
agraïem la veu que ens advertia «a
vegades la pau no és més que por»,
ara pensem que a vegades la prudèn-
cia pot ser no més que desconfiança
en el canvi i esdevé incapacitat per al
canvi, canvi que ha de definir tota
oposició.

I que quan es tracta no d'endreçar
un desgavell, sinó de transformar de
soca rel, de crear nous mecanismes,
com en el cas de la formació de mes-
tres, la prudència temorenca seria un
estil suïcida de les realitats que justifi-
quen l'oposició i les seves esperes al
pont aeri.

La seguretat en el camí emprès és
la que ha de donar el to de prudent
fermesa a l'acció i l'explicació: el nou
estil d'oposició.

A cau d'orella
• En les proppasades eleccions algunes ordres religio-
mL iUtÍUtzat e l s * e u s c a m P s d'influència per a mani-
aan Vot* E1 c a s m é s exagerat l'ha representat un
elect i p e r m o n 8 e 8 *n «* barri de Gràcia. El col·legi
elevi; corresponent a aquest asil ha experimentat un
als veli P T 6 n t a t g e 4 e v o t s d ' U n i ó Nacional degut a què
Vot a L! f o r e n entregats els sobres tancats i amb el

na ̂ JK-°Ppassat caP d e setmana es trobaren a Barcelo-
;nf a2?Arzallúsi Andoni Monforte, del PNB, i Jordi
Í * 1 Roca * J o s e P M a r i » CuUe11' de CDC' Un

fou ai d« CTQQJ, mgL minoria parlamentària

basco-catalana cas que qualsevol dels dos partits no pu-
gues tenir grup parlamentari propi.
# Centristes de Catalunya imprimí 100.000 cartells
amb les cares d'en Sentís i Tarradellas que no gosà en-
ganxar degut a les crítiques rebudes de manipulació de
les figures del Rei i el president de la Generalitat.

# Jacint Ballester, vicepresident de la Diputació de
Barcelona en el període d'en Samaranch i la seva mà
dreta organitzadora de les seves festes, és l'home que
porta en l'ombra la campanya de les municipals de
Centristes de Catalunya.
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LES ELECCIONS GENERALS A LA PREMSA ESTRANGERA

Greus problemes enfosqueixen
l'aparent eufòria d'UCD
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Els resultats al País Basc i Andalusia, amb l'avenç del nacionalisme més radical,
demostren el fracàs de la política autonòmica

d'un Govern que es veurà forçat, si vol resoldre la crisi, a adoptar «decisions
impopulars».

Les eleccions generals espanyoles,
que no van desvetllar gaire interès a
la premsa internacional, amb prou
feines si van merèixer uns comentaris
en els mitjans oficials o oficiosos de
les grans capitals. No obstant, la con-
tinuïtat aparentment assegurada per
la Unió de Centre Democràtic (UGD)
fou interpretada a Washington, Bru-
sel.les i Bonn com una garantia que el
Govern de Madrid aclarirà el camí
per a l'ingrés a l'OTAN. El portaveu
del departament nordamericà d'Estat,
Hodding Carter, tot i aclarint que no
volia fer cap mena de comentari sobre
els resultats, declarà que «les elec-
cions generals espanyoles- són una
confirmació òbvia del progrés que ha
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realitzat el poble espanyol per a con-
solidar la seva democràcia».

En el quarter general de l'OTAN, el
silenci oficial no va aconseguir dissi-
mular una comprensible satisfacció
davant de l'èxit dels atlantistes espan-
yols. A la Comunitat Econòmica Euro-
pea (CEE), pel contrari, ningú no va
estar en condicions d'afirmar que les
eleccions espanyoles impulsaran les
«dlargues i difícils negociacions» i ni
tan sols pot pensar-se que la vacil·lant
diplomàcia de Suàrez estigui capaci-
tada per a supeditar l'ingrés a l'Alian-
ça atlàntica a una major comprensió
per part dels «Nou». A Bonn, el cap dels
cristiano-demòcrates, Helmut Kohl,

que s'apressà a enviar un telegrama
de felicitació al president del Govern
espanyol no va resistir la tentació de
donar-li uns consells que resulten més
aviat una nosa: «Suàrez haurà meres-
cut de debò la seva victòria electoral
quan abandoni la seva línia vacil·lant
i es lliuri, d'una vegada, a una políti-
ca de sanejament econòmic».

A Moscú, finalment, on encara no
han perdut l'esperança que E s p ^ ^
es mantingui al marge de l'OTAN, un
portaveu oficial va dir que les elec-
cions «han deixat enrera per sempre
la dictadura de Franco i han ™]f*7
la voluntat de construir una sòlida ae
mocràcia».



«L'Espanya del refluxe»
La premsa va mostrar-se una mica

més verbosa al comentar els resultats
de les primeres eleccions generals ce-
lebrades a «l'Espanya del refluxe» o el
desencant, expressió utilitzada per
Sandro Viola a La Republicà, de Ro-
ma, per a posar de relleu la mediocri-
tat de la campanya electoral i l'escàs
entusiasme dels ciutadans, vint mesos
després d'haver participat en la inau-
guració de la democràcia. El diari so-
cialista belga Le Feuple no s'hi va mi-
rar prim: «N'hi ha hagut prou amb
dos anys per quò Espanya passés de
la joia de la llibertat recuperada al

dents ni han aclarit el panorama polí-
tic. «Malgrat els bons auspicis, els
pronòstics sobre el futur no són sen-
zills», advertí el milanès \ conservador
Corriere delia Serà, que afegia: «Al
cap i la fi, l'experiència confirma que
a tot arreu, d'Europa occidental, on hi
hagi una força comunista, —màxima
com a Itàlia, mitjana com a França o
més petita com a Espanya— l'alterna-
tiva de poder és difícil perquè l'esque-
rra no pot assolir la majoria com a
Gran Bretanya o Alemanya».

A Londres, el liberal The Guardian
considerà que «els resultats beneficien
els extremistes (...), els neofeixistes de
Blas Pinar i els pistolers d'ETA, i el

l'exèrcit, plenament integrat en el procés democràtic, també va anar a les urnes

cansament que regna en les altres de-
mocràcies occidentals».

El fet que els abstencionistes cons-
Muissin a moltes circumscripcions el
partit més nombrós s'interpretà com
J"1

1 avís seriós al poder i als partits
POütics. Considerant que «la taxa
Q abstenció ha estat particularment
eievada», Le Monde digué que és «una
M e r a lliçó sobre la qual hauran de
•.. ^ tant el govern com l'oposi-
mio' ?1 c o n s e r v ador Le Figaró anotà

; L ! S p a n y o l s van acudir a les ur-
. gme excessiu». El

'/ el més prestigiós
L» pròxim als socialdemò-

òrgan oficial del Par-
1 en

dominical The Observar va arribar a
la conclusió que l'eufòria d'UCD que-
dava entelada pels resultats del País
Basc, que suposen «un cop dur tant
per al Govern com per al PNB».

L'estabilitat
de l'electorat

En general, Inestabilitat» és un dels
termes més utilizats per a intentar
descriure el què ha passat; però una
anàlisi més detinguda condueix final-
ment a consideracions molt cauteloses
que se sobreposen a les dades de l'a-
ritmètica parlamentària. Per al co-
rresponsal del New York Times, «la
victòria del partit del primer ministre,
que aconseguí poc més del 35 per
cent del vot popular, sembla anunciar
un període d'estabilitat política a Es-
panya», la primera manifestació de la
qual fou la pujada en fletxa de «l'anè-
mica Borsa de Madrid».

«Estabilitat a Madrid», titulà Le
Monde el seu editorial. Després de
referir-se a un sistema electoral que
prima el vot de les zones menys urba-
nitzades, el periòdic parisenc llença
una gerra d'aigua freda sobre els opti-
mistes: «Aquesta estabilitat serà sens
dubte interpretada pels optimistes
com un signe encoratjador: Espanya
es comporta aparentment com un país
europeu de llarga tradició democràti-
ca després de només dos anys d'exer-
cici de les llibertats. Però el nivell
ideològic de la campanya ha estat tan
pobre i les ofertes polítiques als elec-
tors tan poc diferenciades que convé
matisar seriosament aquesta visió. A

tit

allò diaris reflexionaren sobre
Mla obvi: les eleccions no Europa va estar pendent del què passava a Espanya Vl-M a través dels mitjans
els greus problemes pen- informatius.
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més que la situació no s'ha clarificat
realment, tornem a trobar en filigrana
una Espanya en la qual les regions pe-
rifèriques s'oposen cada cop més al
poder central».

La premsa conservadora es felicità
de la «saludable estabilitat» però va
reconèixer, com el diario holandès
Der Telegraaf, que a Suàrez «no li espe-
ren anys fàcils». Le Figaró descobrí en
els espanyols «una vocació centrista»,
en un editorial significativament titu-
lat ((L'Espanya de la raó». The Finan-
cial Times va referir-se al «tremp con-
servador del país» però advertí dels
perills d'una UCD «depenent de l'èxit
del senyor Suàrez» en un país amb
molt greus problemes. «En pro de l'es-
tabilitat però només a mitges en favor
del progrés», es lamentà The Guar-
dian, el qual va posar en dubte que el
pròxim govern de Suàrez sigui prou
fort com per adoptar «les decisions
impopulars» que demanen els «molt
seriosos i gairebé insolubles proble-
mes».

L'amenaça d'ETA
Entre aquests problemes, sense

oblidar la crisi econòmica i la seva se-
queia pavorosa de l'atur, tots els pe-
riòdics destaquen el plantejat per l'em-
penyiment dels nacionalismes perifè-
rics. Després de cantar les excel·lèn-
cies de la continuïtat, Le Figaró es re-
ferí a «l'amenaça que el separatisme
basc fa pesar sobre la unitat nacio-
nal», i va concloure: «Un cop més, el
futur del país es juga a Euzkadi». Però
al parisenc Le Matin, de tendència so-
cialista; les xifres de l'escrutini «con-
firmen que ETA no és una formació
marginal i aïllada i que la democràcia

. espanyola no ha aconseguit resoldre
el problema basc». A Brusel.les La Li-
bre Belgique (catòlic) insistí que «l'a-
venç del nacionalisme basc consti-
tueix un perill per a Madrid perquè la
lluita armada dels separatistes d'ETA
gaudeix a partir d'ara d'un aval popu-
lar consagrat per les urnes».

Darrera de tots els comentaris so-
bre el problema basc batega el fracàs
estrepitós del govern Suàrez. Le Mon-

' de no es mostrà indulgent: «Es tracta
d'una victòria pírrica per al senyor
Suàrez, que torna a trobar-se en la
mateixa situació que abans de les
eleccions i el fracàs del qual al País
Basc vó confirmat per la pujada es-
pectacular de les formacions que es
reclamen més o menys obertament
dels separatistes revolucionaris d'E-
TA».

Felipe Gonzàlez no va poder ésser president del govern

Segons The New York Times, el
més desastrós resultat per al Govern
arribà de les «agitades províncies bas-
ques de Guipúzcoa i Biscaia», on els
grups que «tàcitament donen suport a
ETA», assoliren més del 20 per cent
dels vots, «la qual cosa sembla que
contribuirà a radicalitzar la posició
del moderat PNB». The Guardian con-
trastà els impulsos centrífugs a Es-
panya amb l'escassa incidència del
nacionalisme a Escòcia i Gales, i va
advertir Suàrez que «molts espanyols
desitgen un Estat federal i que si cal,
utili tzaran la violència per a
aconseguir-ho».

Davant de les fosques perspectives
al País Basc, poques referències a Ca-
talunya, on els enviats especials de Le
Monde assenyalen: «Pocs canvis a Ca-
talunya, que s'arrenglera gairebé amb
els resultats mitjans» que es van do-
nar a la resta d'Espanya. The New
York Times, per la seva banda, va es-
criure: «El desencant amb la limitada
autonomia concedida a les regions
d'Espanya també obtingué una nova
collita a Andalusia, on el PSA %a
guanyar cinc escons».

El PSOE i la
balança del poder

El fet que els socialistes no assolis-
sin llurs objectius va merèixer alguns

titulars i anàlisis. El procomunista
Paese Serà, de Roma, comprovà:
«Suàrez volia que els socialistes no li
prenguessin la majoria, i així ha estat;
però desitjava conquerir la majoria
absoluta per a governar sense molès-
ties ni condicions, i no ho ha aconse-
guit». Alguns van retreure al PSOE la
seva moderació, com el corresponsal
de Le Soir de Brusel.les, però altres
seguint el New York Times, consigna-
ren que els socialistes es van veure
perjudicats «per la forta pujada dels
partits regionals en el País Basc i An-
dalusia».

The Financial Times, en un ponde-
rat editorial titulat «Novament el ma-
teix a Espanya», opinà que el PSOE,
potser degut a la política de l'anome-
nat consens, no havia pogut establir
«una distinció clara entre la seva línia
política i la de Suàrez». L'òrgan de la
City londinenca va permetre's aconse-»
llar a Felipe Gonzàlez que.assumís
plenament les tasques pròpies de lo-
posició per evitar una evolució a la
italiana de la qual només el partit co-
munista en sortiria afavorit. Només
així podrà el PSOE «provocar un canvi

. significatiu en la balança del poder».
El periòdic té el temor que els «proble-
mes regionals» li restin a Suàrez el
temps que necessita per atacar a fons
l'atur i la inflació, d'acord amb les se-
ves promeses electorals. • '
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p REFERÈNDUMS AUTONOMISTES
D'ESCÒCIA I GALES

La crisi de la
«devolution»
XAVIER BATALLA

Després del fracàs de Londres en els referèndums sobre
la devolució de poders a Escòcia i Gales, la crisi del
govern laborista semblà haver tocat fons. Primer van ser
les vagues, la rebel·lió dels sindicats i la consegüent
amenaça per a la política econòmica de Callaghan; ara,
el refús dels seus plans autonòmics.

Allò que va començar essent un desfermat, però, una greu querella
projecte polític per a posar fré al na-
cionalisme creixent, és a dir, per evi-
tar el retrocés electoral del laborisme
en els seus tradicionals feus d'Escòcia
i Gales, ha acabat, però, girant-se
contra el primer ministre James Ca-
llaghan. Mentre aquí, entre nosaltres,
es produïa la significativa elecció de
27 diputats nacionalistes, el Govern
de Londres assistí, en la jornada de
l'1-M, al fracàs dels seus plans «auto-
nòmics» per dues raons principals:
primer, per ser la seva oferta un ara-
besc buit de contingut; després, per

• tractar-se també d'una maniobra
electoralista. Dues causes que no són
alienes, per cert, al desenvolupament
del procés autonòmic de l'Estat es-
panyol.

Poders limitats
, Segons el que es va prometre a es-
cocesos i galesos, Callaghan hauria
elaborat la seva «devolution» d'una
manera comparable, encara que sal-
vant les distàncies personals i temàti-
c s , a la utilitzada per Pau VI per a
redactar la «Humanae Vitae», l'encí-
cüca contra la píndola. Segons es diu,
ei Papa va escriure aleshores aconse-
uat per un científic rus i ateu. Si ha-
gués superat el referèndum, Edim-
S a u r i a P 0 ^ 1 legislar segons què,

no recaptar impostos. Westmins-
comptats poders, però a
Bguiria tenint el dret de

qualsevol llei emanada d'E-

política. La qüestió ha enfrontat i divi-
dit, no només els tres principals par-
tits d'àmbit estatal, sinó també els
mateixos nacionalistes. Per a la majo-
ria dels conservadors, els referèn-
dums haurien pogut significar nogens-
menys que el principi de la fi del Reg-
ne Unit; per la seva part, no tots els li-
berals han fet mostra del seu autopro-
clamat «federalisme» i, finalment, no
pocs laboristes s'hi oposen, malgrat
Callaghan, en nom de la solidaritat de
la classe obrera.

Moment inoportú
Per als nacionalistes, els referèn-

dums no s'han celebrat, precisament,
en el moment oportú. Cinc anys
després dels triomfs electorals del
SNP (escocès) i del Plaid Cimru (ga-
les), la possibilitat que les autonomies
puguin agreujar la crisi econòmica ha
transformat l'eufòria nacionalista en
desencant. A més, els problemes fí-
nanciers plantejats per l'explotació
del petroli del Mar del Nord —petroli
que fou la gran esperança de la bur-
gesia escocesa que ara, igual que la
galesa, ha finançat el «no»— han con-
tribuït també a augmentar l'escepti-
cisme. I és que a Escòcia i sobretot, a
Gales, plou sobre mullat. Escòcia té
una taxa de creixement econòmic que
és la meitat de la britànica i l'atur és
d'un 8 per cent. A Gales, país dividit
entre un nord rural, despoblat i galai-
coparlant, i un sud industrialitzat i

• Per la seva banda, Cardiff anglòfon, la situació és encara pitjor,
obtindria menys: la seva As- Per això, i perquè les autonomies no
simplement seria un òrgan recullen les principals reivindicacions
encarregat de distribuir les nacionalistes, entre escocesos i gale-

A t n S ' • sos han primat els arguments pràc-
H est projecte do «devolution» ha tics, ja que temen nous impostos i la

«Vota si»: una petició que no fou escoltada
pels escocessos i galesos. L'abstenció ert
aquest cas volia dir refús.

reducció de les actuals subvencions.
Només el 32 per cent dels escocesos
aprovaren la «devolution» quan calia
que ho fessin el 40 per cent de l'e-
lectorat, segons l'esmena introduïda
per un laborista rebel, amb la qual co-
sa l'abstenció equivalia a un «QO». A
Gales, la resposta fòu de 4 a 1 en con-
tra. .

No obstant, els ambigus partits na-
cionalistes donen suport, encara que
no entusiàsticament a Callaghan, ja
que tampoc no els interessen unes
elecciones anticipades i perquè el pro-
jecte de «devolution», que el passat
dia 7 semblava ja arxivat, el contem-
plen com un mal menor, com un prin-
cipi, sobretot si hom pensa en la in-
transigència d'un eventual Govern
conservador. Amb una victòria l'1-M i
amb el suport dels diputats naciona-
listes, Callaghan esperava evitar unes
eleccions anticipades que ara, li serien
desfavorables, i arribar fins la prope-
ra tardor, és a dir, fins el final de la
legislatura. Ara, però, és difícil que
pugui tirar endavant la «devolutions»,
com podria proposar en els propers
dies als Comuns. Si no és així i els
projectes autonòmics queden arxivats,
Callaghan tindria les hores compta-
des, com asseguren els conservadors.
Mentrestant, allò més substancial del
problema autonòmic serà això: conti-
nuar essent problema. •
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JOAN BARRIL I CUXART

El porter de la casa d'en Joan Pere Viladecans ós un gallec afable i prudent..
De segur que li agrada el seu ofici. Al matí vetlla per là intimitat d'un
casalot estrafet i noble mentre que a la nit deixa passar les hores a la garita
d'un pàrking subterrani. . ,
Gom tots els gallecs respon a les nostres preguntes amb altres preguntes
simètriques. j. *

& ' •

Ens adreça a dos ascensors grandi-
loqüents i igualment simètrics que ens
menen a un cinquè pis. La simetria de
l'Eixampla, de l'edifici, del porter
traspua entre les línies d'en Vilade-
cans. És la simetria \ de l'equilibrista
agafat a la pèrtiga. tants centímetres
a la dreta com a l'esquerra, tanta
eternitat amunt com avall. A l'igual
que a les seves pintures, la maroma
intermitent de J. P< Viladecans el fa
avançar/ arriscat i solitari però sem-
pre somrient amb la inseguritat del
buit reflectit en les parets nues del seu
estudi. «No. No tinc telèfon; i si no es-
pero algú no obro mai la porta.»

El. personatge que avui ens l'ha
oberta té trenta-un anys, i al llarg
d'una dècada ha sabut col.locar-se en-
tre els més cotitzats valors de l'art ca-
talà contemporani. Gran amic de
Joan Miró la seva obra està recorrent
el món en una exposició itinerant que
inclou les peces més representatives
de la seva producció. Ens costa d'ima-
ginar la relació existent entre aquest
amagatall gèlid i les obres mediterrà-
nies i càlides que ban merescut els
elogis de la crítica d'art americana.
La sala de treball del pintor és gran i
lluminosa. Els vidres han estat glaçats
amb un material translúcid excepte

un petit fragment pel qual s'accedeix
visualment al brogit ciutadà, talment
una caverna platònica on el desor-
dre de la creativitat es veu compensat
amb l'ordre implacable de les idees i
del respecte i la pròpia obra. Vilade-
cans deixa de pintar sota la mirada
intrusa. Aixeca el cap i ens interrogà
amb una senzillesa entranyable que
vol amagar una sentida necessitat
d'intimitat durant Tacte creatiu. Ü
agraden les coses perfectes, rigoroses.
Fins i tot la conversa -cada expres-
sió, cada mot- es veu afectada per
una pàtina de rigor massa gruixuda
per advertir les pessigolles imperti-
nents de certes plomes.

-Existeix el convenciment que el
pintor és una persona que crea impul*
sivament, que es deixa endur per una
estranya passió creativa. Quin és el
teu procés de creació? Com concebei-
xes l'obra i de quina manera hi incor-
ports els materials, els colors... .

-Sempre parteixo d'una idea de-
terminada, el més concreta possible.

«Renunciar als orígens dels quals un prové em sembla un delicte»
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El més important és la idea. Les moti-
vacions que la provoquen no sempre
em venen a l'estudi. Molt sovint les
anoto, però gairebé mai d'una manera
gràfica: prenc notes escrites, escrites
alia on em trobo. M'interessa moltís-
sim el dir el màxim amb el min\m d'e-
lements. Ès un exercici que, a més,
mestimula. A partir de la intenció
originària trio els materials, els colors
1 les formes.

^Hom diria que l'acte de pintar
P« arribar a fer-te patir en alguna
S - ?obret°t quan no acabes de

el llenguatge amb el qual ex-
T Plenament una idea sobre la
has reflexionat força.

·T,, í moments en què una obra
S r s , d e realització sembla com si
R ï ' c o m s i volgués seguir un

S n í f e r e n t ' U a v o r s cal canalitzar
na i T 6 n t ?questa divergència inter-
vegad£T5Vo n s e (# è n c i e 8 ' molte8

que r!fa
 S l d e e s n o són altra cosa

'c<*es Ï L d e ?onar «» ̂ ntít a les,
' ^ f e t s' als actes, a allò que ens

envolta d'una manera immediata, en
definitiva, el creador és una persona
que implícitament amb la seva obra
dóna també la seva opinió. . '

—D'ençà la teva primera exposició
han passat deu anys: en què treballes
actualment? .

—En tot aquest temps que porto de
treball continuat he anat seguint un
procés de simplificació, potser més ra-
dicalitzat en els objectes, i ara més
que mai em preocupa donar un sentit
poètic a les coses que tenim més a
mà, crear uns conflictes i unes ten-:
sions poètiques als fets diaris i cir-
cumstàncies a l'entorn de vivències,,
d'idees rurals, d'horari, de feina. De
fet es molt difícil, però, explicar un
per un els factors que intervenen en
una obra de creació, que poden anar
des dels' records d'adolescència, fins
als estímuls sensitius més elementals,
passant pels purs gestos. •

-Des del teu estudi, sense telèfon,
gairebé sense mobles, dones la imatge

d'un aprenent de bruixot a qui la gent
fa nosa...

—Jo necessito moltíssim l'escalf de
la gent, canviar impressions i que em
facin crítiques, crec que això fa pro-
gressar el meu treball, m'agrada molt
escoltar, però a l'hora de treballar, a
més que segueixo un horari molt es-
tricte, haig de trobar-me totalment
sol. ;

—És una visió molt ascètica, tal ve-
gada un pèl dura...

—Això es dur, en sóc conscient, a
vegades gairebé insoportable, però
per a raons segurament de caràcter
sempre ho he fet així, no sabria fer-ho
d'altra manera, quan per alguna raó
tinc que seguir un ordre diferent que
m'allunyi de l'estudi em sento des-
centrat i molt incòmode amb mi ma-
teix.

—Quina de les teves senyes de
identitat pesa més sobre tú i la teva
obra: el país, la llibertat, l'extracció
social...

—L'origen i la condició social de la
qual un prové marquen profundament
l'obra. Jo em sento molt identificat
amb la gent de la meva classe social.
La majoria d'intel·lectuals catalans
provenen de les classes socials benes-
tants. I això es nota. Per molts i enco-
miables esforços que hom faci una co-
sa és l'experiència pròpia i viscuda i
una altra ben diferent l'experiència
contada a la qual hom arriba per rao-
nament però no per sentiment. Enca-
ra som a temps de recuperar les nos-
tres senyals de identitat. L'oblit i la'
manca de memòria em semblen un
delicte, semblant al de renunciar als
orígens dels quals un prové.

—Tú has estat un dels artistes plàs-
tics que més ha col·laborat amb qual-
sevol iniciativa de caire democràtic.
Et consideres un artista compromès?

—La cultura la veig com un acte de
servei. Jo no crec en una obra de la-
boratori ni tampoc en una obra que
no mantingui un contacte amb el pú-
blic. Fins no fa gaire la cultura ha es-
tat una mena de força d'ocupació que
ha potenciat i fins i tot ha preparat un
terreny abonat pel que després hau-
rien de fer els polítics... El poder de
potenciar el sentit crític l'ha tingut
sempre la cultura: com més cultura
tenen els ciutadans, més difícil és sot-
metre llur opinió i llurs reivindica-
cions. Tot el que es pugui fer en
aquest sentit sempre em sembla poc.

—Les teves obres, els teus cartells i
de vegades simplement la teva firma
posada al servei de la resistència anti-
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franquista han estat, però, una plata-
forma immillorable per la divulgació
de la teva obra.

He procurat tanmateix ajudar en la
mesura que m'ha estat possible, sigui
amb la meva obra o bé amb la meva
presència com a persona integrant
d'una determinada societat, a allò que
a mi em semblava que era just per a
molts en les seves lluites per la lliber-
tat i tanmateix per les millores socials
de tot tipus. Amb això només he fet
que acomplir amb el que creia que era
la meva obligació, continuaré fent-ho
però això no té altre motiu que el de
la pròpia tranquil·litat, en cap mo-
ment no m'he plantejat l'absurdlssima
actitud de passar-ne factura.

—De quina manera, però, les lliber-
tats polítiques incideixen en la pro-
ducció cultural? Quina pot ser l'acti-
tud del creador una setmana després
de les segones eleccions democràti-
ques, per exemple?

—És fàcilment detectable un cert
descontent, però em sembla absurd
que algú pugui pensar que el paper de
l'intel·lectual només és necessari i ple-
nament justificable en moments de re-
pressió i em sembla molt neci cir-
cumscriure la creació a un paper
només reivindicatiu, això és fer cari-
catura i no entendre res del què és el
fet cultural.

—La cultura ha estat durant els
anys de la dictadura el substitut de la
política. La gent seguia el fet cultural
nmfr una participació i un dinamisme
que ara amb la normalització del país
pot desaparèixer...

-El paper dels treballadors de la
cultura em sembla ara més que mai
imprescindible. Si ara es pot treballar
en un marc de llibertats més ampli,
doncs millor. Però són moltes les co-
ses que queden per fer i en tot cas si
arribem a una plena consolidació de-
mocràtica serà necessària més que
mai la cultura per a tothom i per a
tots. L'art és coneixement i es enriqui-
ment i seria molt agosarat dir que tot
això ja ho hem aconseguit. Els polítics
han utilitzat l'artista i l'intel·lectual i
ara potser creguin que ja no els són
necessaris; aquest error pot dur a
conseqüències molt lamentables. Ca-
dascú ha de treballar conscientment
en la seva feina i tots plegats pertan-
yem a una societat a la qual cal ser-
vir.

-Potser la pintura i la plàstica si-
guin una de les disciplines artístiques

en les quals Catalunya ha assolit un
major ressò universal. A primera ulla-
da sembla com si la plàstica catalana
hagi seguit una trajectòria diferent i
molt més còmoda que la resta de la
nostra cultura...

—L'art català ha tingut sempre un
profund arrelament en l'ètnia i en la
terra catalana. Hi ha tota una càrrega
cultural i creativa esclatant, des del
romànic fins les darreres experiències
conceptuals. Les coses no s'improvisen,
d'això cal tenirne consciència. Al llarg
dels temps, creadors dels Països Cata-
lans han tingut un paper preponde-
rant en tot l'esdevenir de l'art arreu
del món. L'altíssim magisteri humà i
artístic de Joan Miró n'és una mostra
ben clara.

La creació plàstica és un graó més
a la cultura, el fet cultural no es pot
destriar en camps específics, com
també serianeci aïllar-lo d'un context
sociològic concret. El fet que la plàsti-
ca entra en el seu sentit més elemen-
tal pels ulls sembla que doni un sentit
d'immediatesa més gran als creadors
de la imatge. Es per això que els pin-
tors tenen un cert avantatge envers
els altres creadors, per exemple els
poetes i els escriptors. Cada camp té,
de principi a fi, uns mecanismes dife-
rents però a la llarga el seu fruit és
idèntic.

-Un dels trets més característics
de l'art contemporani ha estat la pro-
gressiva importància assolida per la
sensibilitat, en detriment de la tècni-
ca, és a dir, la substitució d'un criteri
fàcilment codificable per un criteri
eminentment subjectiu. En aquest
sentit, l'aparició de l'informalisme
no va ser el començament del divorci
entre l'art i el gran públic?

-L'informalisme va néixer d'una
necessitat d'alliberar la pintura de la
servitud de l'anècdota i també de la
forma. Fou un moviment esclatant i
tanmateix d'un èxit immediat, moltes
vocacions dubtoses van trobar cabuda
en el moviment pictòric que s'enceta-
va. Això però, amb més o menys in-
tensitat ha passat en tots els movi-
ments d'avantguarda. L'informalisme
ha tingut una indubtable importada.
Tot i amb això, la nostra generació ja
se l'ha trobat pràcticament exhaurit
El sedàs del temps ha estat implaca-
ble, s'hi han quedat ben pocs, i els es-
forços de la crítica francesa per
allargar-lo han esdevingut inútils.
L'informalisme avui per avui es una
peça de museu. .

«Els polítics han utilitzat l'artista i
l'intel·lectual i ara poden pensar que ja
no li són necessaris»

—Una peça de museu però que pot
haver fet perdre a la pintura contem-
porània el sentit de la responsabilitat.
Sota els darrers «cismes» poden
amagar-se autèntiques mediocritats.

—No estic en absolut d'acord amb
la suposada irresponsabilitat de la
plàstica actual, al contrari, és veritat
que el pintor ha descobert la llibertat i
que es gaudeix d'una completíssima
informació, però per aquesta mateixa
raó és molt més fàcil veure el que un
pot dir i tanmateix com ho diu. Això
és el que val. Cal fer un gran esforç
d'introspecció. No hi ha res que es de-
fensi millor que una bona pintura i al
contrari, una de dolenta cau pel seu
propi pes. Que no s'engany ningú: un
«bluff» dura dos anys. Més no.

Els gestos de Viladecans són igual;
ment simètrics. Les mans, grosses i
esculpides, es miren els palmells amb
vehemència, conscients de la seva inv
portància mútua. L'ascetisme del seu
amagatall ens força a baixar al carrer
per prendre la primera i última copa
de la tarda. A l'altra banda del taulell
la veu monocor,d i inalterable va des-
granant conceptes amb la prudència
del funàmbul. No transigeix facü-
ment. Acostumat a anar per la vida
sense xarxa, Joan Pere Viladecans va-
lora molt la fermesa de les pròpies
conviccions. I les fa valer. •
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O EL MANICOMI PER SEMPRE. O ELS
«PALOMARS» PER TOTA LA VIDA

El psicòpata de Lesseps,
un malalt ja condemnat
JOAQUIM ROGLAN

Josep Ignasi Orduna Mayo, 25 anys, repartidor
d'electrodomèstics és ja a La Model acusat de tres
homicidis i nou assalts amb abusos deshonestos a
velletes.
L'advocat manifesta que és un cas psiquiàtric i que
posar en marxa el mecanisme de la justícia és perdre
temps i diners.

Els psiquiatres manifesten que Jo-
sep Ignasi Orduna mai no es curarà
si és la presó o a un manicomi de per
vida. Josep Ignasi Orduàa, malalt
mental de conducta perversa, era, a
simple vista «normal» i no psicòtic.
Això pot fer que es podreixi de per vi-
da als «palomars» de les distintes pre-
sons espanyoles.

En un clima d'inseguretat ciutada-
na - e n p a r t r e a l , en p a r t
fomentada— uns veïns detenen ca-
sualment un jove que intentava abu-
sar d'una nena i intenten linxar-lo, ós
portat a Via Laietana on sense pres-
sions de cap tipus comença a confes-
sar tots els delictes anteriors i a plo-
rar demanant la seva mare. Només
somriu quan explica que un dels casos
no era violació sinó que la dona de 53
anys era «un ligue» i a l'entrar el ma-
nt van dissimular fent veure que la
violava i robava. La policia s'apuntava
j " 1 «tanto» amb les declaracions vo-

les velletes de Barcelona
tranquil·les, la maasacre de

? L e s s e p s *clarida, i la maqui-
,la Justída es P° s a en marxa

^\ s c a u s e s a Gerents jutjats
xa « n o resP°ngués a una matei-
a persona, a un malalt mental, que

S C ? n S U 1 I i a ^ acte 8exua1' * »
e s v í c t í m e s i !•» toca, que
******** de la casa se-

r d Í S S Ü n u l a

Tot «normal»
Josep Ignasi Orduna vivia a mitges

entre la Zona Franca i la casa de una

companya seva de 51 anys amb qui"
feia vida marital. Fill d'un treballador•
de Seat, ell mateix hi treballà fins fa%

dos anys en què plega, deixa de
parlar-se amb el seu pare i comença a
repartir electrodomèstics. De petit
anava a la parròquia, participava en
les activitats del jovent, escrivia al
bulletí parroquial. Els seus companys
d'infantesa el recorden com a normal,
mes aviat gris, anodí. Els seus com-
panys de feina el recorden com a
«normal», disciplinat, no creava pro-
blemes i dotat intel·lectualment per a
una tasca superior a la seva, molt dis-
cret, feia crucigrames en 20 minuts...

La seva mare el qualifica de «ca-
ràcter molt fort, molt entremaliat de
petit», i declara a la premsa que «me-
reix un càstig molt fort»!.

Una família «normal» composta de
pare, mare, ell i la germana. I el pare
que no apareix en tota la història. És
la mare qui ell demana a comissaria,
és la mare qui parla en l'advocat Ma-
teo Segui, és la mare qui ell demana
veure cada dia a La Model. El pare és
una persona totalment passiva. El mo-
tiu de la baralla ningú no el sap.

matar quan criden.
Imatge real i foto robot feta per la policia amb alguns dels tfetitxes* robats a les víc-
times. ' -
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Fels psiquiatres consultats per L'-
HORA, el cas és relativament fàcil
malgrat que falten dades: «Es un cas
en què falla el que Lacan en diu la
"metàfora paterna". Quan això es
produeix estem inevitablement davant
d'un individu que a la llarga o a l a
curta serà o un psicòtic o un pervers,
entenent per pervers que la seva acti-
tud sexual tindrà manifestacions fetí-
xistes, masoquistes, sàdiques, etcète-
ra. L'oiyecte sexual del pervers és
sempre especial: poden ser. mitges,
unes sabates vermelles, unes trenes, o
les dones de determinades caracterís-
tiques.» La «metàfora paterna» és
quan la mare introdueix al nen el re-
coneixement del pare a través de la
paraula, del gest fent que el nen reco-
neixi al pare en la seva funció pater-
na. Si aquesta metàfora falla, segons
els psiquiatres: «El nen queda captu-
rat per la mare i les posteriors ramifi-
cacions patològiques són en funció del
tipus de relacions que hagin tingut
mare i fill i al dir mare, pot ser dida,
àvia o germana que hagi fet la figura
materna.»

Els psiquiatres coincideixen amb
l'opinió d'un home que porta quaran-

Una infantesa, grisa, anodina, com el barri de la Zona Franca on vivia.

els casos que conec son d'infantilisme
i sempre hi ha relacions molt espe-
cials mare-fiU.» „ ,

Els psiquiatres asseguren que per
molt bona assistència que tingui un
país no pot haver-hi detecció ni pre-
venció d'aquest casos, perquè la pato-
logia es va formant èn allò que ells
anomenen «secrets d'alcova» reduïts a
la intimitat de famílies que són nor-
mals per la resta.de la societat, amics
i coneguts. «Aquest noi té una atracció
per les dones velles, les espanta, les
despulla, les mira, les fa creure que
les violarà, no pot consumar Tacte se-

UN TRIST HISTORIAL
Josep Ignaci Orduna es va autoacusar dels següents delictes.
17-9-78 Assalt amb abusos deshonestos i ferides de pronòstic greu a una

dona vella del carrer Cardoner.
6-11-78 Assalt al carrer Tamarít a Pilar Odena Sànchez amb lesions

greus de les qual va morir al cap de dos mesos.
13-11-78 Assalt a una velleta del carrer San Salvador amb abusos desho-

nestos i ferides greus.
20-11-78 Assalt i lesions greus a una velleta del carrer Greu Cuberta i al

seu fill.
23-11-78 Assalt amb abusos deshonestos i ferides greus a una dona vella

del carrer Ricart i al seu marit.
15-1-79 Assalt amb doble homicidi a la plaça Lesseps, resultant mortes

dues germanes, Díaz Zulueta, de 85 i 90 anys, ferida greu una tercera de 84
i també ferit greu un jove que va sorprendre els fets.

8-2-79 Assalt amb abusos deshonestos i lesions greus a una velleta del ca-
rrer Feliu Casanovas.

13-2-79 Assalt amb abusos deshonestos i lesions greus a una dona gran
del carrer Provença.

19-2-79 Assalt a una dona de 81 anys, amb abusos deshonestos i ferides
greus.

26-2-79 Intent de violació i abusos deshonestos a una nena de 8 anys al
casc antic.

A més de tots aquests delictes, se l'acusa d'haver robat a cadascun d'a-
quests domicilis.

ta anys estudiant casos d'aquest ti-
pus: «En realitat a qui està pegant,
violant o tocant ós a la mare o perso-
na que ha fet la funció materna... tots

xual, comença a colpejar-les i s'em-
porta fetitxes sense valor econòmic i
sense intenció de vendrà. És un model
de relació sexual, és el seu model de

relació sexual. I ell n'és conscient.» En
efecte, segons l'advocat Mateo Seguí:
«Si, té sentiment de culpa però no té
consciència del què li espera, ell pen-
sa que sortirà de la presó molt aviat.»

.En Josep Ignasi demanava ajuda a
la policia, a l'advocat, al metge, a la
mare, confessà sense que se 11 pre-
guntés, r diuen els psiquiatres: «El fet
que ataqués a una nena a una hora
punta a un lloc cèntric podia ser que
8ubconscientment busqués ser detin-
gut, ser castigat i resulta que la mare
també demana que sigui castigat».

L'advocat explica: «Ell diu que ine-
vitablement només li agraden les do-
nes molt velles, reconeix que alguna
vegada ha tingut relacions amb les
que ell considera dones joves, això vol
dir sempre majors de quaranta anys».

Aquest aspecte —si no hi hagués
una conducta homicida, uns delictes i
per tant una perillositat— seria molt
llarg de parlar-ne. Perquè aquesta so-
cietat que troba atractius homes ja
grans com Rafael Alherti, Pau Picas-
80, Rockefeller, etc. i que considera
lògic que les nenes joves s'enamorin
d'ells, troba «anormal» el gust per les
dones grans. Entorn dels canvis de
gustos, de cànons estètics de cada so-
cietat i de cada temps, s'ha vessat
molta tinta, però cal sempre recordar
que no és gratuïta la representació de.
les bruixes com a dones velles, horri-
bles, ni el concepte generalitzat de
fàstic davant el cos nu de dona gran.
I en aquest aspecte, els psiquiatres
també qualifiquen de fetitxistes a qui
li agraden molt jovenetes, o rosses, o
amb determinades característiques fí-
siques, o amb determinada roba...

El que els psiquiatres no creuen en
cap moment, és que s'estigui davant
d'un cas de doble personalitat que
han fet famosos les pel·lícules, això es
dóna en contadíssimes ocasions i <M
Míster Hyde que.no recorda què t?
Myster Jekyll, és impossible. Mentre

que el psicòtic no és conscient del que
fa, al pervers se li poden aplicar di-
versos agravants del Codig Penal,
malgrat ser un malalt

í si entrem en aquestes explica-
cions és perquè a un psicòtic els seus
delictes li poden ser declarats inimpu-
tables -cas del famós «Arropiero» qui
per aconseguir orgasmes ha matat
més de trenta persones, segons ell» i
que la policia ho ha demostrat en 11
casos- passant al manicomi d'on pos-
siblement no sortirà mai perquè pocs
metges tenen el valor de firmar l'alta
i responsabilitzar-se del que faci un
cop surti. Però si no és psícòtic, se li

demanaran 20 anys per cada homici-
di més tots els altres delictes, Ingres-
sarà a la presó -ara ja està incomu-
nicat segons el director de la Model,
per pròpia seguretat- llavors una
temporada en observació al psiquià-
tric de Carabanchel i per fi anirà a
complir sentència als «palomars» de
les distintes presons, en cel·les encoi-
xinades, sense roba, sense assistència
psiquiàtrica,, sense passeigs, en un
enorme magatzem de malalts mentals
d'on a la nit surten crits que esgarri-
fen la resta de reclosos.

Segons l'advocat: «Això és un cai
de psiquiatres» els advocats només ho

podem mirar desde la platea, posar en
manca el mecanisme de la justícia per
aquestes coses és perdre el temps, els
diners i guanyar espectaoularitat i fa-
ma de efectivitat policlal». Segons els
psiquiatres: «A la presó no es curarà
mai, al manicomi ni es curarà ni en
sortirà mai perquè en aquest país son
simples magatzems de bojos. La socie-
tat tanca el malalt, l'aparta, però no
el cura. Potser en un altre país estaria
millor atès, això ja depèn de la xarxa
assistència! i dels recursos econòmics
de oada societat o de la ciutat on està
tancat. No, no tothom és igual davant
la psiquiatria. Potser si es fes molt fa-
mós... com la Patrícia Hearst o el Htyo
de Sam...».

Però la fama, els informes psiquià-
trics, els advocats, l'assistència psi-
quiàtrica no són iguals per a tothom, i
en conseqüència la llei tampoc. Josep
Ignasi Orduna, 25 anys, immigrat de
la Zona Franca, «normal», malalt
mental, pervers, fetitxista, homicida
de velles, repartidor d'electrodomès-
tics, està ja condemnat de per vida
passi el que passi al seu judici i deci-
deixi el que decideixi el tribunal. Jo-
sep Ignasi Orduna fa molts anys que
estava condemnat. •

28

Tirabulxons



'• Millor film: David, de l'alemany Peter LÜienthal, guardó fortament aplaudit pel públic.

XXIX FESTIVAL DE BERLÍN

Triomf> del cinema
català i alemany
ENRIC FREIXES • •

Els. triomfadors de la darrera edició del Festival
Internacional de Cinema/ de Berlín, han estat les
cinematografies alemanya i catalana. La primera perquè
se n'ha emportat quatre guardons (secció a concurs) i la
segona perquè els films presentats han estat els més
freqüentats i els més favorablement comentats durant
els col·loquis adients del Fòrum dels Joves, una mena de
festival independent que es desenvolupa paral·lelament
a la manifestació oficial i que, habitualmente, resulta la
mostra més completa, variada i interessant. ï " .'

Què ens ha ofert enguany aquesta Festival i en el Fòrum hi són presents
29* edició de dotze dies de durada? els realitzadors de quasi bé tots els Guardd eSpCc/f l í d e / J u r a í : Alexandria, per
Anem per parts, començant per la films programats. q}lò7i un

 r
bm treball de iegipci Youssef

programació oficial i afegint que en el Els 20 títols inicials a concurs van chahine.
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quedar reduïts a 17 (més els 8 que no
competien de les sessions especials),
després de la retirada de la manifes-
tació de les delegacions de l'URSS,
Txecoslovàquia, República Democrà-
tica Alemanya, Cuba, Polònia i Hon-
gria al comprovar la primera que no
s'acceptava la seva exigència de reti-
rar del programa el film nordamericà
El caçador pel fet d'«ofendre greu-
ment una nació amiga com el Viet-
nam». Ens quedàrem sense veure,
doncs, Declaració d'amor, Homes me-
ravellosos, Anton el màgic, Els super-
vivents i L'home de marbre (secció in-
formativa); quan es produí la retirada

aquell continent «paradisíac» (segons
ell). Ambientat en plena guerra (1942)
i l'ocupació britànica, amb l'amenaça
de la imminent invasió o atac nazi. És
un film de factura moderna, àgil de
ritme, acurat en els detalls, encara
que una mica massa lleuger conside-
rat el tema i el clima, i amb un prota-
gonista jove que ens ofereix una inter-
pretació deliciosa.

Nosferatu, vampir de la nit, de l'a-
lemany Werner Herzog, reviu el per-
sonatge de llegenda recreat pel no-
vel·lista Bram Stoker i «visualitzat»
pel cineasta Murnau en el seu famós
film del període mut. Herzog és fidel a

Millor escenografia: Nosferatu, el film de Werner Herzog que podia emportar-se totes
fes distincions.

ja s'havia projectat l'hongarós La Uu-
dngada.

Títols més destacats, per ordre de
projecció:

La Uudrigada, d'Andrés Kovàcs,
ni i ? \ riUant f a c tura formal i tema
Poc habitual: les tensions i confiictes
e n ^ u n s müitars i un civil a les or-

del qual han de sotmetre's du-
ri un poble de la

u n a
q u a d r e d e

final irò-
! r d p r a ' .sobre l e s i"tt-a d o l e s cent que s'evadeix

Sa r e a U t a t ambiental mit-
i ) u c a n ç o n s n o r d a -L f 6 6Spera rebre una

estudis teatrals que el porti a

les dues fonts d'inspiració, però el re-
sultat és una obra original, creativa,
fascinant, que va més lluny. Perquè hi
ha afegit un final obert, simbòlic: la
supervivència fins als nostres dies de
quelcom d'horrible, corruptor i des-
tructor, que igualment pot anomenar-
se Inquisició, Nazisme, Stalinisme o
qualsevol altra derivació de la intole-
rància violenta. Herzog ha sabut
servir-se d'uns col·laboradors extraor-
dinaris per a crear un clima de mal-
son, d'horror, d'asfíxia...; sense neces-
sitat de falsos i innecessaris efectis-
mes. Un clima sense el qual la peripè-
cia argumental i els personatges no
s'aguantarien. Admirables el respon-
sable de. la fotografia, l'escenògraf i
els intèrprets (sobressortint Klaus
Kinski i Bruno Ganz).

L'emperador, del suec Jdsta Hagel-
bàch, ens parla magistralment de les
desgràcies d'un dissortat dèbil mental
polonès, en un incert 1938, descen-
dent d'aquells immigrats la fam dels
quals fou explotada ignominiosament
a principis de segle pels rics propieta-
ris que els «importaven» per a fasti-
guejar les exigències del proletaris i
«trencar» llurs vagues reivindicado-
res. Llàstima qüe les repercussions -
temàticament fascinants-^- d'aquest
passat no es reflecteixin en les vivèn-
cies actuals del personatge, diluint-se
l'interès de la cinta, d'un pessimisme
anguniós.

David, de l'alemany Peter Lilient-
hal, confirma el talent i la sensibilitat
d'un realitzador que ja ens oferí un
extraordinari Malatesta fa pocs anys.
És amb delicadesa, pudor, densitat,
nervi i riquesa en detalls expressius
que ens evoca un passat dolorós, en-
cara no liquidat en el record i en les
consciències: les mesures contra els
jueus que culminarien en l'extermini
en els «lager» i les cambres de gas, en
un Berlín dels anys 30, amb la crei-
xent insolència i poder dels nazis i la
ràpida degradació de les costums cívi-
ques. Un tema ben conegut, però trac-
tat ara d'una manera diferent, lluny
del tremendisme efectista d'un Holo-
causte nordamericà. L'horror de l'è-
poca és evocada indirectament per
mitjà de les vicisituds d'un adolescent
i de la seva família buscant un mitjà
de fugir d'Alemanya abans que no si-
gui massa tard. Només ho assoleix ell,
ai poder dissimular la condició de
jueu i rebre, providencialment, l'aju-
da desinteressada d'un alemany. (Tot
en el film és perfecte i no hi sobra ni
un metre i ni un detall.)

Altres cinc films oferien valors par-
cials que justificaven la tria: La boda
de Maria Braun (de l'alemany Rainer
W. Fassbinder), Kassbach: un retrat
(de l'austríac Peter Patzak), L'adoles-
cent (de la francesa Jeanne Moreau),
Movie movie (del nordamericà Stan-
ley Donen) i La primera polca (de l'a-
lemany Klaus Emmerich). La resta, ni
fu ni fa...

De les altres novetats fora de con-
curs, cal esmentar els força norables
El paradís perdut (del belga Harry
Kumel), Geheime Reischssache (ex-
traordinari documental de l'alemany
Jüchen Bauer), Albert, per què (de l'a-
lemany Josef Rodi) i Assaig d'orques-
ta (de l'italià Federico Fellini). També
es projectà la nul·litat nordamericana
S u p e r m a n . '•• " • • & * •
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Altres al·licients
del programa oficial

Sis sales en funcionament simultani
han permès projectar tots els films
programats, que cap participant no ha
pogut veure totalment per manca ma-
terial de temps. La secció informativa
ens ha ofert un caramull de films inte-
ressants, algun d'ells ja vist i comentat
des d'altres festivals. A més dels títols
independents habituals, s'han ofert
mostres monogràfiques d'Austràlia,
índia, Off-Hollywood, etc, i una mos-
tra personal Hans W. Geissendòrfer.
La secció retrospectiva ha programat
una vintena de musicals alemanys del
període nazi i tots els films interpre-
tats per Rodolfo Valentino (èxit deli-
rant de públic), que vé a completar o
continuar retrospectives d'altres ayns.
I una mostra de cinema alemany jove
veritablement interessant, amb uns
30 films dels quals podem destacar Dos guardons per La boda de Maria Braun:

a ttot l'equip».

Millor direcció: Astrid Henning-Jensen per Els fills de l'hivern, una distinció inexplica-
ble.

(dels que arribarem a verure) El gani-
vet al cap (Reinhard Hauff), El sastre
d'Ulm (Edgar Reitz), Willi i els cama-
rades (Helmut.Kopetzky) i Ahir és de-
mà (Wolfgang Staudte).

Aquesta manifestació, sorgida fa
nou anys per à donar sortida als films
alemanys i d'altres procedències que
el Festival oficial rebutjava per massa
nous o revulsius, ha ofert una progra-
mació variada amb tres mostres uni-
tàries: cinema català, amb La torna
(Francesc Bellmunt), La vella memò-
ria (Jaime Camino), Ocana: retrat in-
termitent (Ventura Pons) i tres dels
Noticiaris de Barcelona: nou cinema
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indi amb films de Mrinal Sen, Satyajit
Ray, Adoor Gopalakrishnan, Saeed
Akhtar, etc.; i panoràmica del cinema
alemany actual, amb títols tan impor-
tants com Des de lluny veig el meu
país (Christian Ziewer) i Flames
amunt (Eberhard Schubert), entre al-
tres. Entre els títols aillats visionats,
cal esmentar Els desvagarats de la
vall feliç (del grec Takis Papayianni-
des), La batalla de Xile part tercera
(del xilè Patricio Guzman), La màqui-
na cinema (de l'italià Marco Belloc-
chio, entre altres) i El Ramat (dels
turcs Yilmaz Güney i Zeki Okten). Ve-
ritablement, l'aportació del Fòrum

el d'interpretació (merescut} i l'inexplicable

dels Joves (l'esperit del qual ha adop-
tat el Festival oficial des de l'any pas-
sat gràcies al nou director Wolf Don-
ner, que l'ha renovat de cap a peus)
no pot reduir-se a aquestes poques
ratlles imposades per la manca d'es:
pai.

El ritual dels premis
Malgrat considerar-ho una conces-

. sió a la indústria (tal vegada necessà-
ria per la supervivència del festivals
en països capitalistes), vet ací la llista
dels guardons d'enguany segons el
criteri d'un jurat internacional presi-
dit per l'actriu Julie Christie:

Ós d'or al millor film: David, de l'a-
lemany Peter Lilienthal. Ós d'argent
especial del jurat: Alexandria, per
què?, de l'egipci Youssef Chahine. Al-
tres Óssos d'argent als millors: direc-
ció, a la danesa Astrid Henning-Jen-
sen (per Els fills de l'hivern, poca co-
seta sobre quatre parteres a un hospi-
tal partidàries de la maternitat i con-
tràries a l'avortament i els anti-con-
ceptius); actriu, a l'alemanya Hanna
Schygulla en La boda de Maria
Braun; actor, a l'italià Michele Placj-
do en Ernesto (Salvatore Samperi))
especial a tot l'equip, a La boda de
Maria Braun; fotografia, al suec Sten
Holmberg per El emperador; esceno-
grafia, a l'alemany Henning von Gier-
ke pel seu meravellós treball de Nos-
feratu (film que se'ls podia emportar
tots, els guardons); i curtmetratge, ai
britànic übu rei, de Geoff Dunbar. •



DESPRÉS DE LES ELECCIONS

Com queda Peconomia
M RAFAF.T. srrSrnT.

Sembla ser que la situació econòmi-
ca millorarà sensiblement «rnh la vic-
tòria d'UCD a les darreres eleccions.
Per què?

Existeixen encara, en aquest país,
molts factors de temor al canvi. En es-
pecial aquests temors es donen entre
els empresaris més arrelats a les
pràctiques de l'anterior règim, aquells
que portaven l'etiqueta d'empresaris,
però que realment -donades les con-
dicions anteriors— no ho eren de veri-
tat.

Un exemple ben concret de «no em-
Presaris» el constitueix l'actual presi-
dent del Foment del Treball Nacional,
senyor Molinas, el qual, arrel de la
campanya electoral, més aviat sem-
blava defensar els interessos de grups
jutras, que els veritables interessos
a e l 8 empresaris catalans.
m

 e r ua. bon grup d'empresaris, o
£ie actuen d'empresaris a Catalunya,

T 1
vi<;tòria dels socialistes a Ma-

? ha fet tornar els «rton a la
" * a eUs el triomí de Suarez re"
ema -erròniament, diria jo—

j q traaquüJitat de que aquí no ha
tius11T6S' ^ e l s conflictes coüec-
haurà rm d u r a m e n t reprimits, que hi
dran i n S ^ 9 ^ 8 1 1 1 S e i e n t , que.po-

SfO 8 a r una nova Uei de rela"
més tancades, «to., etc.

Amb tot això confien aquell grup
d'empresaris —afortunadament no
massa nombrós, però que fa molt de
soroll, sobretot perquè ocupen càrrecs
a les organitzacions patronals— enca-
ra que en Suarez els sembla massa
d'esquerres.

Però la pregunta és si ara que s'ha
clarificat la correlació de forces políti-
ques i que si més no s'han aclarit in-
cògnites d'aquí a quatre anys, els em-
presaris és decidiran definitivament a
invertir, i per tant l'economia es recu-
perarà. \

En bona'lògica hauria d'ésser així.
Els empresaris no demanaven que.
guanyés la dreta?, doncs ja ha guan-
yat; i no necessitaven que hi hagués
estabilitat de govern?, doncs durant
quatre anys manarà UCD; no volien
unes condicions més flexibles per ac-
cedir al crèdit?, doncs aquest any el
Banc d'Espanya no apretarà tant; no
exigien una llei de relacions laborals
més favorable als seus interessos?,
doncs ara tenen majoria al Parlament
amb l'ajut inestimable en aquest as-
pecte dels homes de Convergència i
Unió-. No volien refer la seva taxa
de guany?, doncs ara és el moment.

Però tot això, que és molt, serà su-
ficient perquè compleixin amb la seva
funció social d'invertir, i que no aug-

menti la desocupació? Això s'ha de.
veure.

En qualsevol cas el que és irreversi-
ble totalment, i a més cal que els em-
presaris comencin a prendre'n cons-
ciència, és que al model franquista ja
no s'hi pot tornar, que la societat es-
panyola és conflictiva en sí mateixa
per manca de llibertats efectives i des
d'un altre angle, per desigualtats eco'-
nòmiques encara molt profundes.

Mentre aquestes desigualtats exis-
teixin, més val que els empresaris, i
sobre tot les seves organitzacions pa-
tronals, es facin a la idea que hauran
de viure i prendre decisions en un me-
di conflictiu, perquè és veritat que
l'esquerra no ha guanyat les eleccions
legislatives, però tampoc no les ha perdu-
des, i és molt possible, com succeeix
arreu d'Europa, que guanyi les muni-
cipals.

Per tant, tornem a formular-nos la
pregunta, els empresaris començaran à
prendre un altre actitud més respon-
sable i es decidiran a invertir?

Les dues primeres sessions de borsa
després de les eleccions nan estat cla-
rament alcistes, al voltant del 5 % per
a les tres borses, que d'alguna mane-
ra és una mostra de l'eufòria pels re-
sultats electorals. Es continuarà per
aquesta línia? •
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Manilla d'oros

Terra de poetes
JOSEP M." LLOMPART

És a punt de sortir un llibre de Jaume
Pomar. Llegint-lo en proves, a més de
constatar el demble segur que el poeta ha
encertat a donar als seus versos, m'he dei-
xat vèncer un poc per la nostàlgia. La nos-
tàlgia d'un temps i d'un país que, per sort,
ja no són nostres. .

Jaume Pomar havia estat un dels joves
irats de la Mallorca dels anys seixanta. Un
dels més joves, i, sens dubte, el més irat.
En les seves actituds, en el seu viure quo-
tidià, en els papers que escrivia, vessava
tot el goig amarg de viure «contra Fran-
co». Formava part'd'una colla relativa-
ment nodrida, i era dels qui, fins a cert
Punt, la capitanejaven. Mallorca, segons
va advertir el burleta Santiago Russinyol,
es terra de poetes, i per això aquella jove-
nalla, que havia après ben bé la lliçó de la
Poesia com a arma carregada de futur,
van ser poetes. Val a dir que Jaume Po-
mar encara ho és, i de pinyol vermell.

Foren incòmodes, agressius i contesta-
t s ; preferibles, tanmateix, als «passotes»

a ara. Improvisadament marxistes, feien
™. anàlisis elementals d'allò que ells
tot» r e a l i t a t * condemnaven en bloc
ft* ^*nta poesia s'havia.fet a Mallorca

Als % i es> E s t a v e n e n e l s e u PaPer-
desi \l 8 e n e r a c i o de la postguerra - l a
la Jr B o n e t ' la de Jaume Vidal Alcover,
RTBUR. e n s demanaven comptes molt

Y * * a c u s a v e n de burgesos, de servi-
caPitaJisme, d'haver desertat de

dors

la causa del poble; fins i tot d'escandir els
versos com pertoca. Nosaltres, que co-
neixíem molt millor que no ells la desola-
ció d'haver de viure «contra Franco», ens
arribàrem a cabrejàr.

Però això és pura anècdota. Algun dia
s'haurà de fer seriosament la història de
la jove poesia mallorquina dels anys sei-
xanta: el realisme a tall de dogma —un
dogma que, poc o molt, ens va atreure a
tots- i el rebuig de tota investigació per-
sonal, de tota positura intimista i de tota
expressió purament lírica (més enllà del li-
risme -deien— ja només hi ha la delin-
qüència). I caldrà fer-la, aquesta història,
perquè, tot i que no es caracteritzi per l'a-
bundor de productes de valor permanent,
assenyala un període clau dins l'evolució
de la literatura insular contemporània. Al
cap i a la fi, aqueixa poesia jove dels anys
seixanta feia les negacions escaients per
provocar, a l'hora de la reacció, unes afir-
macions fecundes i enriquidores, i això
haurà estat, a la llarga, un servei molt va-
luós. La poesia era, efectivament, una ar-
ma carregada de futur; però ells no sabe-
ren endevinar quin seria, aquest futur.

Perquè aquests poetes que pretenien fer
davallar la poesia a nivell de carrer,'
acostar-la a la història quotidiana de l'ho-
me qualsevol, en el fons, no hi creien gai-
re, en la poesia; i per això la feren caure
en el descrèdit, fins i tot davant d'ells ma-
teixos. És significatiu que aquest descrèdit
coincidís amblaràpida ascensió delanovel.-
la narrativa insulars, que ven aviat esde-
venien gairebé un mite i assolien la més
alta cotització entre el públic i entre els ju-
rats dels concursos literaris. Fou aleshores
quan algú va parlar de la «parenta pobra»
i quan algú altre va afirmar, àdhuc serio-
sament, que a la cultura mallorquina li
mancaven sociòlegs, economistes, histo-
riadors i investigadors, i li sobraven, en
canvi, molts d'il.lustres poetes. Dit així,
era més aviat còmic, una simple bestiesa;'
però el descens vertical de la poesia no
deixava d'ésser saludable dins un context
literari com el nostre.

Els poetes joves dels anys seixanta es
cremaren, doncs, massa de pressa, si més
no com a poetes. Potser ni tan sols no tin-
gueren temps d'assolir els primers resul-
tats en punt de saó d'un plantejament que,

dogmatismes a part, era vàlid com qualse-
vol altre. Havien retut un servei, sens dub-
te; però en el propi pecat trobaven la peni-
tència. Llurs successors, els poetes joves
dels anys setanta, han fet amb ells una co-
sa pitjor - i més injusta- que contradir-
los: els han ignorats. De manera que,
mentre afirmen, amb totes les reticències
que vulgueu, la tradició d'abans (Costa i
Llobera, posem per cas, és per a ells un
«tècnic» prodigiós de la poesia, un avant-
guardista del seu moment), la més imme-
diata no mereix d'ells més que el menys-
preu o l'oblit: no compta per a res. S'equi-
voquen, és clar. Perquè sense l'estirada
cap avall que el realisme dels anys seixan-
ta va pegar a la poesia, tal volta no hauria
estat possible, o no hauria tingut el sentit
que té, l'embranzida cap amunt que avui
experimenta, i que ja ha assolit fites tan
considerables, entre altres, com són els lli-
bres d'Andreu Vidal o aqueixa admirable
Iniciació a la Química d'Àngel Terron, que
per a mi és una de les realitzacions poèti-
ques de més ample horitzó que s'han pro-
duït darrerament a les Illes. .

£1 pèndol bat i el rellotge camina. Fet i
fet, el realisme va acomplir la seva come-
sa en la dinàmica de la poesia insular. Cal
reconèixer-ho i agrair-ho. És de plànyer,
tanmateix, el procés d'autodestrucdó que
va desintegrar-lo abans d'hora; abans d'-
haver arribat a donar fruits tangibles en
el terreny dels resultats. Perquè, si pres-
cindim de Miquel Bauçà o fins i tot de
Bartomeu Fiol —uns casos aïllats,-margi-
nals, esplèndids, no gens endins a cap
casta d'ortodòxia—, la veritat és és que,
de la jove poesia mallorquina dels anys
seixanta, ben poca cosa resta en peu.

Tot i així, el realisme era - é s encara,
per què no?- un camí vàlid. £1 llibre que
Jaume Pomar té en premsa ho acredita.
Al capdavall, en poesia ho ós tot, vàlid, a
condició que sigui, òbviament, poesia, i
respongui a una actitud de plena llibertat i
no a submissions dogmàtiques i decretals.
Història personal és un volum de poesia
del qual es parlarà. Jaume Pomar s'hi de-
mostra un poeta, fins i tot un gran poeta,
que, assolit l'equilibri després d'un prolon-
gat silend, arriba a la maduresa a partir, i
part damunt, d'un seguit de frustracions.
Es tracta d'una recuperadó de la qual ens
hem de congratular.

35



Lletres

Català underground
JOSEP M. FIGUERES

Dins del nostre panorama cultural hem tingut — tenim—
aquelles obres, publicacions, fets i entitats que dignifiquen,
enalteixen, i fan servei a tot un poble com a mostra d'una
cultura ben viva i real. : ,

. Però aquesta cultura com la histò-
ria ha de ser total i si la llengua cata-
lana ha de ser parlada des del cau
més extravagant del districte cinquè
fins a l'aula més sàvia de l'I.E.G. la
nostra cultura també ha de deixar re-
flexe de la vida artística que menen
determinats sectors. Per entendre'ns
ja és parla prou i bé de la poesia de
Carles Riba però no pas prou de la
dels seus néts.

La nostra premsa, les publicacions
de tota mena tenen un aire o una vo-
luntat d'«alta cultura». Pensem només
en el camp històric, al costat de les
revistes de divulgació general .com
L'Avenç tenim un ventall de publica-
cions ben especifiques: Catalunya
Comptal, Revista d'Història Agrària... i
d'altres científiques plenes Recerques,
Randa... i el mateix podria passar en
d'altres camps com es pot veure al ca-
tàleg de publicacions de l'cExposició
de Premsa Catalana Actual» però i el
sector marginal,, experimental o «un-
dergrouncbi/soterrani.

Certament les característiques d'a-
questes publicacions les fan rebutja-
des pel bon gust burgòs de l'estètica
no assimilada fins unes dòcades
després. He aplegat totes les revistes
que m'han caigut a les mans 1 m'ha
sortit una relació ben farcida d'arreu
els Països Catalans: '

El Dàtil, Fullorum diarreicum 11«-
mosina (Gandia. 1978), A Valencià
Tebeu vice-degà del Pals Vwlencià.
(VaUència. 1975) , Diploma d'Honor
(Barcelona, s.d.), La Dolçaina (Valèn-
cia, s.d.), El ordre en la vida (Valèn-
cia. 1977), Còmlx Paradís (Tarragona.
1976), Ginebró. Full Foll de l'Alt Em-
pordà. (Figueres. 1978). Dau-Dau.
Companyia. (València, s.d.), El Correu
de Son Coc, Llunàtic-Full-Dí·olvent.
(Ciutat de Mallorca. 1978), Neon de
Suro (Ciutat de Mallorca. 1975), etc.

Sense comptar Neon d» Suro que
manté una continuïtat en la presenta-
ció formal, la resta de les revistes es-
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mentades tenen c o m a comú denomi-
nador la varietat i unes característi-
ques ideològiques completament opo-
sades a les de la premsa diguem-li
«normal», o bé institucionalitzada.

Arreu els Països Catalans hi ha pu-
blicacions' d'aquesta mena que són
com un impacte de música rockera
davant del concert florit de violins.
Tot i tenir un àmbit d'incidència (di-
fusió, tiratge i ressò) molt limitat el
valor literari, artístic i fins i tot cívic
de testimoniatge d'una escala de va-
lors socials diferents cal tenir present

aquest tipus de revistes. També són
cultura! Com diu El Ginebró al costat
d'uns versos experimentals de Blasco
Font de Rubinat podem trobar un
«manifest»; ' :

El Ginebró
Neix amb molta il·lusió
vol ser un petit reco
sense tenir cap color
tothom hi donarà aliment
posant-hi força sentiment
i entre tots... amén.

Aquesta ha de ser la premsa clan-
destina catalana tret potser de Socors
Català o Debat-Gay quan la nostra
premsa estigui al lloc de normalitat, i
aquest número 1 de L'Hora és també
un pas decisiu, que cal. La premsa
marginal malgrat tots els obstacles
també fa la seva via i en català, no fa
la caricatura com feu La Pipa d'm
Roc d'en Pujol o Barrera sinó que els
ignora. Es un altre món. Passen. El
país, petí qui petí és de tots, o no és
país. encertadament o soterrani ament,

: J06EPALBERTÍ
MIQUEL BARCELÓ

v TOMBO CABOT
DAMIÀ FERRÀ-POHÇ

SARA GIBERT
MARISCAL .:

* JQABBtftfJ '
ANEREU TERRADES
STBVA TERRADES



La literatura subterrània també pertany a la nostra cultura.

Llibres i novetats PERE ANGUÇRA

PRATOLINI, VASCO: MeteUo.
Edicions, 62. El Cangur 43.
301 ps.

La història grisa però clara i transparent d'un lluitador obrer. Escrita en
un to realista ple de pinzellades poètiques, la novel·la ens explica la vida de
MetelJo Salani, un paleta de Florència que va prenent consciència de la seva
situació social i que gairebé sense voler arriba a convertir-se en un líder sin-
dical.

VERDAGUER, JACINT: L'At-
làntida. Les millors obres de la
literatura catalana 6. 152 ps.

Reedició de Ja més important obra de la poesia èpica catalana de tots els
temps ón l'empentà lírica de Verdaguer assoleix els cims més alts de la seva
inspiració. Al costat d'una imaginació hàbilment desenvolupada cal destacar
l'esforç per retornar a la llengua catalana tota la seva magnificència oblida-
da. L'obra de Verdaguer va merèixer un reconeixement universal i «L'Atlàn-
tida» ha estat traduïda a l a majoria de les llengües europees.

CARNER, JOSEP: La primave-
ra al poblet. Edicions 62. Els
llibres de l'escorpí 50. 133 ps.

Primera-reedició d'un_ dels millors i més significatius llibres del Carner
madur. Un acurat pròleg de,Joan Ferraté justifica el criteri seguit en l'edi-
ció, en la que es respecta el text original i no l'establert pel mateix poeta en
l'edició de les seves poesies completes. Els seixanta poemes del recull són
una perfecta mostra de la poesia noucentista, molt acurada formalment, pe-
rò deslligada del tot del seu entorn social.

SERRAHIMA, MAURICI: Me-
mòries de la guerra i d'exili, I
1936-1937. Biografies i me-
mòries, 3. Edicions 62, 374 ps.

Primer volum de la sèrie de records de Serrahima fins el 1940, per en-
llaçar amb els de la sèrie «Del passat quan era present». £1 llibre intercala
textos de dietari coetanis als fets que comenta amb els escrits recentment
sobre el període. Les pàgines són un interessant reflexe, escrit sense cap res-
sentiment, del clima de les primeres setmanes de guerra i les immediata-
ment anteriors. Hi queda clar la tensió dels membres de la UDC, atrapats
entre la fidelitat a la república i a Catalunya i el caire revolucionari que
anava prenent la situació.

XIRI1NACHS DÍAZ, OLGA:
de blau. Institut d'estu-

tarraconenses. 149 ps.
S

Recull de poemes sensitius on a primer terme, o com a difuminat rera-
fons, hi ha sempre la ciutat de Tarragona o el seu paisatge, escrits en un to
íntim i sensible. El llibre suposa un pas endavant en el camí de l'autora en la
recerca d'un mòdul poètic personal, lligat però als neopopularistes catalans i
alí poetes purs.
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SHAKESPEARE A CATALUNYA

Al llarg de tot el mes, de març i
abril es celebren uns «Dies de Sha-
kespeare a Barcelona», i dic «cele-
bren» amb el desig que així sigui.
L'ocasió és perfec ta per a,
aproximar-se un cop més a aquella
figura inabastable. Els «Dies» com-
prenen- dues exposicions i una sèrie
d'actes. Al Saló del Tinell, del 12 de
març al 6 d'abril, el públic podrà
veure l'exposició «The Age of Sha-
kespeare», organitzada pel British
Council, que visita nombroses ciu-
tats del món, i que abarca els diver-
sos camps de la cultura del segle
XVI, des de la Ciència a la poesia,
des de l'educació al teatre, amb Sha-
kespeare com a protagonista, encara
que no com únic actor. Documents,
gravats, pintures, mapes, catàlegs,
llibres, miniatures, medalles, etcète-
ra, en nombre realment important,
ajudaran a comprendre l'època d'I-
sabel I i de Jaume I d'Anglaterra,
como a marc, rerafons i suport de
l'autor de «Ricard III». Per la seva
banda, el Servei d'Activitats Cultu-
rals i la Secció de Teatre «Marc-
Jesús Bertran», de l'Institut del Tea-
tre de la Diputació han preparat
l'exposició «Shakespeare a Catalun-
ya», suposo que amb documentació

JOSEP M.a CARANDELL

gràfica sobre els muntatges teatrals,
amb traduccions de les obres, i amb
altres documents i objectes shakes-
perians realitzats al nostre país.

No menys important és l'altre
vessant dels «Dies»: les conferències,
els concerts, les projeccions de films,
les lectures de poesia, i altres actes
que, a l'Institut Britànic, al Palau
Güell, al Tinell o a la capella de San-
ta Àgata, facilitaran encara més l'a-
proximació a Shakesperare. Des del
2 de març al 6 d'abril es podran
veure films com «Richard in» de L.
Olivier, documentals com «Romeo
and Juliet», ballets com «Romero i
Rulieta» de Josep Laínez, i es podrà
assistir a les conferències que sobre
diferents aspectes de Shakespeare i
de la seva època, donaran Norman-
Bisset (director de l'Institut Brità-
nic), o Joaquim Molas, Josep Casa-
novas, David Mackay, M. Porter, X.
Fàbregas, i molts altres. Uns vint-i-
cinc actes en total.

Ara m'agradaria fer un breu re-
conte de les traduccions de Shakes-
peare al català i al castellà, comen-
çant per les de Josep Maria de Saga-
rra i Astrana Marín, pel que fa al
teatre, i les de Marià Manent,

Agustín García Calvo, etc, pel que
es refereix a l'obra estrictament poè-
tica. Perquè aquesta és, repeteixo,
una ocasió perfecta per a trobar i re-
trobar a Sakespeare, a nivell parti-
cular i a nivell general. Aquest és el
moment que les escoles (com en les

'millors temps de l'educació catala-
na) visitin les exposicions del Tinell i
inicïin els nois en la lectura i com-
prensió del gran, clàssic anglès. Sha-
kespeare no és un desconegut entre
nosaltres, però haver-ho de formular
així —un no desconegut— és ja una
indicació de l'abisme que ens separa
de la familiaritat. Les eines per a co-
nèixer els seus drames i poemes hi
són; però tan poc usades que qui les
agafa té encara la sensació de des-
cobrir la seva funcionalitat. Veure
una obra de Shakespeare represen-
tada és tan infreqüent aquí que hom
es pregunta com és posible .aixecar
el nostre nivell teatral si no hi és
present el més gran dels dramaturgs
occidentals.

Valdria Ja pena, ara, que aquests
«Dies» suposessin com un partir de
zero en el coneixement de Shakes-
peare, però amb decidida marxa per
la seva grandiosa obra.
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Teatre

Marsillach passa comptes
JOAN-ANTON BENACH

No sabria dir quan va ser l'última
vegada que el Ministerio de Informa-
ción y Turismo - a r a Ministerio de
Cultura pel que fa a la qüestió que
aquí ens interessa— va endegar algun
tipus de política teatral amb cap i
peus. I no ho sabria dir perquè em
Penso que/ fins ara, no hi havien ha-
gut mai indicis seriosos de racionalit-
zar aquesta política. ' • '

Adolfo Marsillach, director de l'a-
nomenat «Centro Dramàtico Nacional»
ha ^amès als mitjans de comunicació
uii informe sobre les "activitats desen-
volupades des del 31 dejuliol.de 1978
'i V 1 d e f e b r e r d'enguany. Profes-
wonai de prestigi, home prou indepen-
hav ""* ktel·ligent- com per a no
t r a n 8 d e i x a t e ng r aPar pels es-

^ys engranatges d'aquells teatres
haacionales» franquistes, Marsillach

i S S u l ? 1 8 l a transparèncfa i la
D '*"* informatives eren una bo-

de demostrar que per les
mès l a re^

el Possibilisme que ha per-
e nnna hom podia fer-hi pas-

dosis de sentit comú i d'e-
aires de disbauxa i de

gratuïtes d'aquelles
._ 8 a cada canvi depar-

tes més n r a v e n ^ e a t s i projec-0 meny s messiànics, sembla

a

que s'hagin dissipat amb la gestió
Marsillach. v

Explica el director la tasca que s'ha
fet al llarg del període esmentat.: Tres
muntatgos al «Maria Guerrero»: «No-
che de guerra en el Museo del Prado»
d'Alberti sota la direcció de Ricard
Salvat; «Abre el ojo» de Rojas Zorrilla
i <tEl Proceso» de Kafka en una7 versió
de Peter Weiss. Àl «BèUas Artés», un
dels espectacles que varen contribuir
a l'èxit d'aquella insòlita temporada
que fou el «Grec-76»: «Bodas que fue-
ron famosas del Pingajo y la Fandan-
ga» de Rodríguez Méndez codirigit, si
no ho recordo malament, per Sergi
Schaaff i Josep Sanchis.

A més dels aspectes professionals
que han incidit positivament en la
creació de més de 150 llocs de treball,
cal assenyalar que aquesta primera
temporada del «Centro Dramàtico Na-
cional» ha aconseguit una audiència
que representa l'ocupació del 85 per
cent de la cabuda dels dos locals uti-
litzats. Dit d'una altra manera: la
campanya de Marsillach ha estat un
èxit de públic. En termes comptables,
el cost de la campanya és fins avui,
segons l'informe, de cinquanta mi-
lions de pessetes, despeses fetes -

c o m p t a n t els i n g r e s s o s de
taquillatge- d'un pressupost inicial
de vuitanta-set milions. Marsillach
planteja la tasca del centre dremàtic
amb un sentit estable que permeti la
creació d'un «repertori» renovable i,
per tant, la possibilitat de rendabilit-
zar al màxim cada espectacle malgrat
que la inversió 'sigui sempre deficità-
ria.

Marsillach vol apropar-se des del
seu centre, a persones i grups de Ca-
talunya i certament no hi ha res a dir.
El que sí podem dir davant de l'infor-
me que se'ns presenta és que el Minis-;

terio de Cultura hauria de promoure
una descentralització efectiva de la
seva política teatral i preveure per a
nosaltres, pobrets desvalguts, un
programa-pont abans que els traspàs- >
sos de serveis de la Conselleria de
Cultura en aques camp, no facin pos-
sible planejar una política teatral au-
tòctona. Marsillach, sortosament, no
sembla que vulgui heretar els afanys
sucursalitzadors i colonitzadors que
esmerçaven les campanyes teatrals
franquistes, amb més o menys traça, ~
amb més o menys elegància, dissen-
yades més des de l'òptica de la me-
tròpoli. El Centro Dramàtico Nacional
no participa d'aquests afanys ni de la
mala consciència que se'n pugui des-
prendre. Però cal que ens preguntem
si davant la tasca d'aquest centre, no
li pertocaria a Catalunya disposar mo-
mentàniament d'una capacitat d'es-
tructurar una acció teatral similar a
la que fa Marsillach a Madrid, sense
que la justícia distributiva hagi de se-
guir condemnada a la via de l'almoi-
na en forma de subvencions sempre
incertes i irregulars. És que no hi han
homes tan capacitats com Marsillach
per elaborar una política que resolgui
les angúnies , econòmiques de grups
com el del Lliure, entre d'altres?

No demanaríem mai, és clar, un
«Centre Dramàtic Nacional Català» te-.
ledirigit des de Madrid. Cal demanar,
senzillament, que mentre el diner pú-
blic permet una política coherent a
Madrid, es pugui fer des de Catalun-
ya, i provisionalment, una acció simi-
lar i complementària a la que intenten
darrerament l'Ajuntament de Barcelo-
na i - en el cas del Romea- la Gene-
ralitat. Demanaríem a la fi al Ministe-
rio de Cultura una explicació de com
inverteix tot el seu pressupost teatral
amb la puntualitat i precisió amb què
Marsillach vol passar comptes de la
seva feina ben feta. •
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Cinema

Com
sentir-se
un < Jor-el»
ANTONI KIRCHNBR .

Dia: 5 de març. Hora: 4.20 de la
tarda. Lloc: cine Pedró IV, carrer Al-
fons el Magnànim, barri del Besòs.
Uns tres-cents espectadors bocaba-
dats amb les imatges d'uns homes
vestits de blanc, d'un blanc molt més
enlluernador que la «blancura mas
blanca» de la publicitat sabonosa. Ni
la «Gertrudis» de la televisió podria
igualar-lo, perquè és un blanc que no
té res a veure amb la Terra, és un
blanc de Krypton, un blanc autèntica-
ment lluminós.

t En Marlon Brando parla i parla, i
quasi bé tres-centes boques fan el soro-
Uet -cri, cú, cri- de la llavor de gi-
rasol al partir-se la closca. La majoria
no escolta el què diuen a la pantalla.
Un nadó viatja per l'espaci i una veu,
la del seu pare, aprofita la travessa
per a explicar a l'infant els primers
conceptes dels coneixements emma-
gatzemats. Al complir divuit anys el
noi fa una mena d'exercicis espiri-
tuals, però en realitat el que fa és re-
trobar la font de comunicació amb els
coneixements dels seus avantpassats»

A la salà, la majoria segueix sense
escoltar el que es diu; ja portem cin-
quanta minuts de projecció i encarà
no s'ha vist res del que s'espera. Tot
d'un plegat, plasl, apareix el super-
hombre, l'heroi que tot ho arreglarà:
subjecta la noia per un braç i amb
l'altre aguanta l'helicòpter. Una bra-
madissa esclata dins del cinema: ja te-
nim el Superman, ja tenim l'especta-
cle tan esperat; hom comença a pen-
sar que les 180 pessetes han estat ben
desembutxacades.

Serà aquest cinema l'espectacle del
futur? Què deixarem als nostres fills,
a les properes generacions d'afeccio-
nats al cinema, a la cultura de la
imatge? Cal pensar-hi?

Entendre el present estudiant el
passat és una de les meravelles que
podem oferir a tots els que vinguin
darrera nostre. Fer això existeixen les
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Marlon Brando de L'últim tango a pare de Superman

filmoteques com a entitats públiques;
per això podem pensar en la necessi-
tat de formar cinemateques privades.
Fa uns anys es va dir: agafeu una ca-
mera i sortiu al carrer I Filmeu el que
vegin els vostres ulls, el que passi pel
carrerl No tothom pot fer-ho, però sí
que podem pensar en substituir la
col·lecció de Uarginetratges reduïts al
format de súper 8 mm. A qualsevol
país del món trobareu catàlegs re-
plens de títols que estan dins de la his-
tòria del cinema: l'obra de Jean Re-
noir, per exemple, o la d'en John
Ford, i el «Ciudadano Kane», els musi-
cals de la Metro o els westerns de la
Warner, els Bogart, el «Golem» o el
«Nosferatu» alemanys, el «Xing Kong»
primitiu o bé el genial Buster Keaton.

I qui diu el súper 8, diu el videocas-
sette. Avui encara no és a l'abast, pe-
rò en un futur molt immediat el vídeo
casette el tindrem com si es tractés
d'un magnetòfon. Hi han uns models
per a ús particular que s'alimenten
amb cintes d'un tamany que recorda
una mica els casettes de 8 pistes de
magnetòfon; és molt fàcil fer-lo fun-
cionar. Es pot gravar qualsevol pro-
grama fins i tot el que no s'està veient.
Hom pot programar la gravació fins a
24 hores d'antelació. La meravella de
les meravelles ós doncs ben aprop.
Imagineu per un moment que teniu la
possibilitat de gravar, per a veure una
i altra vegada i conservar per al fu-
tur, les campanyes polítiques de l'1-M,
classificades en un andu-videoteca
junt amb les del 15-J; imagineu que
podeu veure i reveure els documents
testimonials que representen cA fon-
do» dins l'àrea cultural; penseu per un
moment que es poden gravar les
pel·lícules que es veuen per la petita
pantalla...

Televisió
De «Roots»
JOSEP M.* BAGET

Dins de la mediocre programació
de TVE s'ha obert fàcilment
camí la sèrie nordamericena
«RootaMjue des de la primera setmana
encapçalà els índexs d'acceptació
amb un 8,5, un promig òptim i a l'a-
bast únicament dels programes més
reeixits. Es un fet palès que «Roots»
arribà a TVE amb la publicitat ja feta:
el seu immens èxit a la TV «made in
USA» -fins i tot superant la projecció
de «Lo que el viento se llevo»-, i re-
colzat en un fort impacte a països com
Itàlia i França, varen crear tot un co-
rrent d'expectació que pel que sembla
no ha estat pas decebut per la reali-
tat.

Cal veure les raons fonamentals
d'aquest óxit. D'una banda, hom pot
esmentar la remarcable qualitat tèc-
nica del «producte» amb un reparti-
ment excel·lent, una bona direcció
ambientació (llevat del primer capto»
on es donà una visió idíl·lica de la ci-
vilització africana) i un guió farcit cw
situacions dramàtiques i punyents.

L'èxit, però, té unes arrels - w
la paraula- de tipus sociològic j
molts nordamericans, l'odissea de i'
home negre durant els temps de l j *
davatge li fóu amagada o ha esw
matisada per unes raons de tipus ec
nòmic, deixant de banda les raons p
rament radstes. És el cas de «Lo «r
el viento se llevo» i de moltes rt*3
velles i fihns on l'home negre se
només per fer riuré o per als tre ^
més esgotadors. «Roots», en ca»*1'
posat de relleu el tracte inhumà i»



:al que rebien els negres a les planta-
:ions: pallisses, violacions, etc. i.tan-
nateix ens explica el servilisme i la
por dels negres que malgrat tot volien
sobreviure tot i renunciant a la seva
identitat. El personatge del cotxer
<Sam David» n'és un exemple escla-
tant, gairebé groller en el seu esque-
matisme, però molt eficaç.

«Roots» no és res més que això; la
iramatització novel·lesca d'uns fets
ïistòrics clarament documentats. Pot
Jsser o no ésser la història real dels
avantpassats de Mr. Alex Haley però ;

m tot cas aquests fets ban succeït
realment i mantes vegades. Se'ns dirà
jue tot això ja-ho sabíem però és in-
negable que per a molts nordameri-
cans blancs, anglosaxons i protestants
-o catòlics tant se v a l - , els anome-
nats «wasp», l 'impacte d'aquestes
imatges ha estat i roman molt fort.
D'alguna manera aquest fet s'ha repe-
tit fa ben poc a Alemanya amb la sè-
rie «Holocaust» on es mostren els
forns crematoris i els camps d'exter-
mini nazis. Això també ho sabíem pe-
rò hi havia molta gent que volia
oblidar-ho o volia creure que es trac-
tava d'«exageracions»...

Aquestes raons expliquen potser
l'èxit de «Roots» als Estats Units. És
motiu de preocupació, no obstant, que
una sèrie de temàtica tan estricta-
ment americana tingui una repercus-
sió extraordinària més enllà de les se-
ves fronteres. És el producte de la co-
lonització i «cocacolització» ideològica ,
de la TV ianqui: els americans treuen
diners fins i tot de les seves xacres i
han convertit aquest cant a la lliber-
tat, ^quest homenatge al «Black is
oeatiful», aquest «missatge» no molt
llunyà dels moviments radicals dels
musulmans negres; tot això, dèiem,
AO han convertit en una excel·lent
operació comercial i en el comença-
ment de tot un subgènere televisiu,
després de les «sagas» dels irlandesos
(«Capitanes y reyes»), etç. heus ací que
«Roots» ha encetat les «sagas» dels ne-
f*f que ha tingut continuació en la

? ^ m <biografia del pastor Mar-King) °' com véiem a Mon*
ï í f a unes setmanes, «Una dona
Z*fenada Moisès» que .reprenen
blir I corrents argumentals. I el pú*
tot P n ^ ° p e u r e s t a ^teressat í fins i
ll ^ C l 8 ^ a m b aquestes històries que

Ts han contat mmor ("«">
5,UÍta c o n t r a l'esclavatge» de

l c a m i n s d e l a colonització
ÏÏbtil d e Esc lavatge- són

Art

Homenatge nacional
a Lola Anglada
ALEXANDRE CIRICI

Hem d'agrair al'Obra Cultural de
la Caixa de Pensions l'organització i el
desenvolupament de l'Exposició Home-
natge de Catalunya a Lola Anglada
que ha estat concebuda no sols com
una mostra de l'obra de l'artista sinó
també com la presentació de les apor-
tacions dels altres artistes del país
que s'han volgut sumar a l'homenat-
ge, des de Joan Miró i Antoni Tàpies
fins els més joves.

L'exposició serà itinerant. Ha co-
mençat al Museu d'Història de L'Hos-
pitalet i serà visible, després, a molts
indrets de Catalunya, a Sabadell,
Manresa, Figueres, Igualada, Sant
Boi, Vilafranca, Olot, Cornellà, Vilano-
va i la Geltrú, Blanes, Tortosa, Vic,
Girona, Balaguer, Granollers, Lleida,
Tarragona, Valls, Reus i Barcelona.
S'hi ha adherit la Generalitat i el di-
rector general de Cultura, Jordi Ma-
ragall, ha escrit el prefaci del catàleg.

Lola Anglada es mereix aquest ho-
menatge nacional. Com diu Joan Re-
ventós, s'ha fet acreedora de l'agraï-
ment de les generacions catalanes del
segle XX i molt especialment dels in-
fants. Representa per a tots un exem-
ple del bon fer dels nostres artistes
més genuïns i sensibles. És simpàtic
que al catàleg, al costat d'aquests
mots de Reventós n'hi hagi de l'hono-
rable Josep Tarradellas, de Cassià M.
Just, Cendrós, Ainaud, Candel, An-

dreu i Abelló, Jordi Pujol, Teresa Pà-
mies, Coll i Alentorn, Marta Mata i
Palau i Camps.

Al començament de la seva trajec-
tòria, Lola Anglada forma part de la
gran correntia del Noucentisme, dedi-
cada a ajudar a la construcció de Ca-
talunya a través de l'elaboració d'una
imatge ideal del país. El treball era
emprès a base de cercar arrels popu-
lars, tradicionals, i d'empéltar-les d'u-
na voluntat clàssica, mediterrània,
destinada a proporcionar normes, or-
dre, mesura, harmonia, tot allò que
pogués ajudar a donar consciència cí-
vica i dignitat cultural a la vida col·-
lectiva. s

Hi havia una gran voluntat de ser-
vei en aquesta presa de posició, que la
nostra artista no va abandonar mai
més.

El seu pas per l'escola de Francesc
Galí, on fou companya de Joan Miró i
d'Enric C. Ricart, l'ajudà a veure cla-
ra aquesta intencionalitat, per bé que
el mestre refusés donar-li classes,
convençut que el seu tresor era la se-
va espontaneïtat.
\ Nada el 1896, es donà a conèixer el
1915 amb el Parenostre i l'Avemaria
editats per Dalmau i el 1917 ja ens
donava una obra en plenitud amb les
il·lustracions a la «Magraneta» i «Les
tres taronges d'or» de Pere Aldaver,
editades per Muntaüola. L'any se-
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güent anava a París, on se li obririen
totes les portes per convertir-se en
una deliciosa il·lustradora de llibres,
especialment per a infants. A l'exposi-
ció que comentem és possible de
veure-hi alguns d'aquests llibres com
L'oiseau bleu, Le bon petit Henri, His-
toire de Rosette, Histoire de Blondine
0 La Chatte Blanche, que editava Ha-
chette.

A un cert moment, va accedir a
crear unes imatges arquetípiques,
verdaders símbols de Catalunya, do-
tades d'un gran poder de suggestió
per als infants, amb la intenció de fer-
los viure la terra idealitzada, model
per a la conscienciació cívica. En lli-

, bres que edità ella mateixa, amb la
noble tipografia de Sallent, de Saba-
dell, creà els personatges mitològics
d'En Peret i La Margarida, personifi-
co del noi català més típic, de la noia
catalana més característica, i els com-
pletà amb el satíric Monsenyor Llan-
gardaix. '

Totes les revistes il·lustrades per a
infants escampaven mitologies catala-
nes, entre neopopulars i d'un deliciós
barroc ingenu: En Patufet, el Virolet,
la Mainada, la Rondalla del Dijous, la
Nuri, Plançons, Jordi...

Durant la guerra, creà un altre per-
, sonatge que assolí encara més el ca-

ràcter de símbol, El més petit de tots,
nen vestit amb granota de milicià, que .
aixecava el puny esquerre i portava, a
la dreta, la bandera catalana. El llibre
amb el qual el presentà, ens el feia
veure seguint els combatents, oferint-
sé al president de Catalunya, apre-
nent a conèixer la terra amb la gent
que sortia al camp, prenent la rella
per a què el pagès pogués anar a la
lluita, predicant amor d'uns als altres
1 respecte a les obres d'art, llavors en
tant de perill, apaivagant les discus-
sions de les dones que feien cua per a
comprar, cantant els Cants del poble i
esperant la victòria de l'exèrcit de la
Llibertat. L'escultor Paredes fen féu
una estatueta que tothom volia tenir.

Després, a l'època feixista, hagué
de viure per llarg temps amagada.
Quan tornà a la superfície, sota la
protecció de l'abat Escarré, l'aspec-
te central de là seva tasca, sovint en
col·laboració amb Francesc Curet, fou
recrear imatges de la Catalunya dels
segles XVIII i XLX, els seus carrers,
els seus costums, à través d'una docu-
mentació molt rica i exacta. •
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Coral Sant Jordi:
mil concerts
JORDI GARCIA SOLER

Tot i que l'actualitat musical conti-
nua centrada a casa nostra en tot el
seguit de concerts i manifestacions
rockeres que s'hi- celebren —la darre-
ra setmana el màxim punt d'interès
han estat les llargament esperades ac-
tuacions d'Elton John, per bé que cal

. destacar també la sessió protagonitza-
da per la Ian Gillan Band i la Banda
Trapera del Río—, està clar que ens
cal parlar d'una efemèrides tan im-
portant com és la celebració del pri-
mer miler de concerts a càrrec de la
Coral Sant Jordi, sens dubte una de
les institucions artístiques i culturals
més notables del país.

A trenta-dos anys de la seva consti-
tució, la Coral Sant Jordi presenta un
balanç esplèndid. A desgrat que tota
la seva història s'ha desenvolupat en
un context no gens favorable —i això
no només per l'arrelament pregon de
la Coral Sant Jordi a la nostra realitat
nacional, sinó també perquè en el de-
curs de tota la seva ja llarga existèn-
cia ha hagut de sofrir directament les
mancances lògiques* en un món en el
qual l'art i la cultura no han comptat
amb cap suport oficial sòlid-, val a
dir que la trajectòria d'aquesta insti-
tució ha estat molt més important que
la pròpia d'una entitat sorgida amb
vocació de servei i de suplència, fins
al punt que ningú no pot negar a ho-
res d'ara que sense la Coral Sant Jor-
di el panorama musical del país fóra
actualment molt menys satisfactori
del que realment és en aquests mo-
ments.

El Centre Parroquial de Rubí fou
l'escenari, el 30 de novembre del
1947, del primer concert de la Coral
Sant Jordi. D'aquella diada de santa
Cecília ençà, aquell grup entusiasta
ha desenvolupat una tasca esforçada i
coratjosa, rigorosa i molt exigent, de-
fugint sempre el parany fàcil i relati-
vament còmode del folklorisme a l'ús
i cercant formes noves, treballant ac-
tivament per la formulació de concep-
tes nous de la música coral i col·labo-
rant en tot moment en les activitats
artístiques, cíviques i culturals con-
nectades més directament amb els qui
treballaven per la reconstrucció na-

cional de Catalunya en un sentit emi-
nentment popular i progressiu. I
aquesta ha estat probablement la clau
de volta explicativa de la importància
que la Coral Sant Jordi ha tingut al
llarg dels seus ja gairebé trenta-dos
anys d'existència, perquè mai no s'ha
limitat a conservar la pròpia tradició
cultural, sinó que ha sabut treballar
amb una inequívoca vocació de futur,
obrint camins nous i cercant sempre
la connexió lògica amb les manifesta-
cions artístiques i culturals d'arreu
del món.

Tota aquesta tasca de la Coral Sant
Jordi, en la qual ha tingut una actua-
ció clarament decisiva el seu director
Oriol Martorell, ha convertit aquesta
formació en la coral més prestigiosa!
sòlida del país. Al llarg de més de
trenta anys d'activitat pràcticament
incessant, la Coral Sant Jordi, forma-
da per gent ardida i entusiasta, ha sa-
but convertir-se en la gran coral de
Catalunya. Els seus concerts, al país i
a l'estranger, les seves ja ben nombro-
ses edicions discogràfiques, les seves
col·laboracions més diverses, i assen-
yaladament la seva projecció com a
focus principalíssim en la divulgació
de l'educació musical arreu de les co-
marques catalanes, tota la seva tasca,
en definitiva, ha fet que la Coral Sant
Jordi esdevingués una de les nostres
institucions musical bàsiques. I això
és especialment notable en un context
com el dels darrers temps i en una
formació de caràcter no professional,

'la sola supervivència de la qual ja
hauria estat meritòria. Tanmateix
mai no es van limitar purament a so-
breviure, i ha estat això el que els ha
fet créixer amb forçà, fins al punt que
la celebració del seu primer miler de
concerts no és simplement una efemè-
rides històrica important sinó un pas
més en la trajectòria d'una entitat que
ha esdevingut ja una autèntica insti-
tució nacional, i que té al davant seu
un futur esplèndid. Perquè si la re-
construcció nacional de Catalunya na
de tenir òbviament una projecció musi-
cal, no és menys obvi que aquest ves-
sant haurà de basar-se en gran par1

en la Coral Sant Jordi. •



Lluís Hernàndez, candidat pel PSÜC a l'al-
caldia de Santa Coloma de Gramenet.

ReUgió

Clergues
catalans

lesa
municipals
JOSEP BIGORDÀ

Que hom sàpiga, són quatre o cinc
els clergues catalans que es presenten
Com a candidats, independents o ava-
lats per algun partit polític, en les pro-
peres eleccions municipals.

Es tracta dels tortosins Miquel Re-
ctorat, del municipi d'Ascó, i Josep
Maria Sàez, del municipi de Miravet?
«ei jesuïta Francesc Xammar, per a
Tarragona; i dels barcelonins Jaume
Botey, de l'Hospitalet de Llobregat, i
"uís Hernàndez, de Santa Coloma de
«ramenet.

DISCIPLINA ECLESIÀSTICA. - La
reierència més concreta a decisions

de caire polític, dins de la
a general de l'Esglèsia catòli-
pot trobar-la etí el document

del Sínode episcopal cele-
- / • 1971; .

^ l f Z a 1 a e | a d ' a ^ e U d ° C U m e n t

: «Assumir
Í J p (eadership) 0 de
actiu a favor d'una forma-

ció política ha de quedar exclòs per a
qualsevol sacerdot, a no ser que, en
circumstàncies concretes i excepcio-
nals,, una cosa així la demani verita-
blement el bé de la comunitat. Si fos
aquest el cas, cal comptar amb el con-
sentiment del bisbe, assessorat pel
Consell presbiteral i, fins i tot potser,
per la Conferència episcopal».

A la vista del text, hom s'adona del
caràcter restrictiu que manifesta la
disciplina eclesiàstica pel que fa a l'a-
fer. Convé, però, anotar que les portes
no queden absolutament tancades.

En canvi, s'ha demostrat molt més
repressiva la posició de la Comissió
permanent de l'episcopat espanyol
dins de la famosa nota que va publi-
car a començament de febrer sobre
«La responsabilitat moral del vot». El
darrer punt de la nota, després de
reafirmar l'adhesió de l'Esglòsia d'Es-'
panya a l'ordenament democràtic de
la societat i després d'assegurar que
l'episcopat vol mantenir-se per da-
munt de les opcions de .partit, recorda
«da'disciplina actual de l'Església, opo-
sada al fet que els sacerdots assumei-
xin càrrecs de representació 0 de lide-
ratge polític». Com es pot veure, l'afir-
mació no conté cap escletxa, ni tan
sols l'escletxa que va constatar com a
possible el Sínode de 1971.

Amb tot, potser val a dir que les po-
sicions concretes dels bisbes de Torto-
sa, Tarragona i Barcelona davant dels
clergues esmentats, que es presenten
per a les properes eleccions munici-
pals, han estat més matisades i diver-
sament matisades. D'acord amb les
dades que hom posseeix, sembla que
l'actitut més respectuosa ha estat la
de l'arquebisbe de Tarragona, Dr.
Pont i Gol, respecte de Francesc Xam-
mar. Un estil semblant ha caracterit-
zat la reacció del cardenal Jubany, el
qual no ha dissimulat el seu disgust i
ha cercat una solució jurídica per a
Lluís Hernàndez, rector d'una parrò-
quia de Santa Coloma, respectant el
seu ministeri, però nomenant un nou
titular per a la parròquia. On la posi-
ció'no presenta les mateixes matisa-
cions de respecte ós a Tortosa. El bis-
be de Tortosa ha demanat l'assessora- -
ment del Consell presbiteral, I el Con-
sell, amb una nota que recull unes
consideracions de tarannà compren-
siu, conclou dè manera sorprenent
que els consellers, en la seva majoria,
no consideren convenient l'acceptació
de càrrecs públics per part dels sacer-
dots de la diòcesi tortosina..

Al marge dels parers í de la diversi-
tat de posicions, dins de molts sectors
s'experimenta l'estranyesa que no hi
hagi un estatut més ampli de llibertat
per al prevere i que, en tot cas, el de-
bat sobre una decisió com aquesta no
es demani dins de la mateixa comuni-
tat on actua el prevere.

POLÈMICA ANTIGA. - El fet que
recull avui aquesta pàgina posa altra
vegada damunt de la taula les qües-
tions referents a l'estatut laboral, polí-
tic i familiar del prevere, que van te-
nir moments de forta virulència pels
anys 1968 a 1972.

Aquests temes els va replantejar
l'assemblea diocesana de preveres de
Barcelona, a finals de 1977, i pel que
es refereix a la militància política del
capellà, tot i que es va arribar a re-
sultats majoritaris de contingut favo-
rable, no es va aconseguir la majoria
de les dues terceres parts que dema-
nava el reglament.

Esports

Perquè
«doping»?
ENRIC BAftERES

Els ulls vidriosos, la mirada perdu-
da en ei inanillar de la seva bicicleta,
l'impuls de les seves pedalades cada
cop més dèbil, Tom Simpson, el cam-
pió anglès de ciclisme professional,
deixava que la seva vida s'extingís en
la pujada del Mdnt Ventoux, un d'a-
quests imponents colossos del «tour»
de França. Era el 13 de juliol de 1967
i, des de llavors fins ara, Simpson ha
esdevingut un símbol i punt de parti-
da per a l'esport en la lluita contra
una de les seves xacres: el «doping».

El «doping» en l'esport es detectà
per primera vegada en el segle XVI, si
bé llavors la droga no s'administrava
a les persones sinó als cavalls de ca-
rreres.

Però és a partir de la mort del ci-
clista anglès Tom Simpson quan els.
organismes esportius decidiren em-
prendre una dura batalla contra el
«doping». El mateix any que Simpson
morí amb el cos atapeït d'anfetamina,
el COI (Comitè Olímpic Internacional),
va crear una comissió mèdica investi-
gadora del possible ús del «doping»
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què ja va començar a actuar l'hivern
següent, en els Jocs Olímpics d'Hivern
disputats a Grenoble. D'aleshores en-̂
çà, tant en les diverses edicions dels
Jocs Olímpics, com èn els Campionats
del Món de futbol, en els de natació,
en els d'atletisme i en diverses proves
internacionals, nombrosos atletes han
estat trobats convictes d'haver utilit-
zat el «dòpirig».

La utilització de la droga com a re-
curs per augmentar la resistència, la
velocitat i la força, s'estén cada cop
més entre esportistes amateurs, els
quals sembla que només haurien de
competir cenyint-se a les més pures
normes de l'esperit esportiu. El que
passa és que les proves internacio-
nals, de' forma singular uns Jocs
Olímpics, s'han convertit en un tram-
polí de promoció personal, de prestigi
nacional. Però en el fons de la qüestió
hi ha una altra cosa: la incapacitat
d'entrenadors i atletes per trobar un

mètode adequat de preparació que e}s
posi al més alt nivell. Per a molts en-
trenadors és més senzill administrar
una píndola de color blanc ò taronja
als seus deixebles que investigar nous
mètodes d'entrenament que els per-
metin rendir al màxim sense que vio-
lin els principis esportius ni posin en
greu perill la salut.

Si tot això passa en l'esport ama-
teur; què deu passar en el futbol pro-
fessional on concorren tants interes-
sos no només per a clubs sinó també
per als propis futbolistes? En la da-
rrera assemblea extraordinària de la
Federació Espanyola de Futbol, el
Real Madrid demanà que s'establís el
control «antidòping» en les competi-
cions espanyoles. De moment, l'afer
ha quedat ajornat fins l'assemblea ge-
neral del pròxim estiu, i és possible
que el club de Bernabeu s'ho repensi i
retiri la proposta. Però, la retirarà per
innecesària, perquè no hi ha «doping»

La mort de Tom Simpson fou el gran deto-
nant del tema del «doping»

al futbol espanyol o per tot el contra-
ri? Sembla més clar aquest darrer su-
pòsit.

El públic, com aquell qui espera
una trista notícia d'un familiar, ha
d'armar-se de valor i resignar-se
quan li diguin que aquella eliminatò-
ria que tan sorprenentment ha aixecat
el seu equip, ha estat a causa de les
drogues. Ha de resignar-se com juga-
dors i clubs es resignaren amb les su-
cessives morts de Benítez,. Tonpno,
Guedes, Berruezo i altres jugadors de
menys renom. •

Tot fent camí ISIDRE AMBROS

Un racó del Ripollès
La comarca del Ripollès és, potser, una de les més fer-

mes i freqüentades del Pirineu Oriental, malgrat que per
les seves característiques correspongui, físicament, a l'a-
nomenat pre-Pirineu. . ....

Dins del Ripollès hi ha multitud de indrets acollidors i
interessants per visitar en un cap de setmana. Aquesta
hem escollit el poblet de Gombreny i el santuari de Mont-
grony 6 Mogrony.

Gombreny està situat a uns nou-cents metres d'alçada, '
travessat per la carretera que va de Campdevànol a la Po-
bla de Lillet i envoltat per cims que ratllen els dos mil me-
tres d'alçària. És un poblet tranquil -malgrat la petita
indústria existent— dedicat a l'agricultura. És el clàssic
poble de muntanya, amb carrerons estrets i irregulars,,
amb una església, que conté un altar barroc del segle
XVIII, una fond^bar i unes quantes botigues que venen
les coses indispensables.

Deixat un parell de quilòmetres enrera el poble de
Gombreny, just després de passar un pont, hom troba, a
mà dreta, una pista forestal que duu al santuari de Mont-
grony, situat a peu de cinglera. Aquesta pista s'enfila mun-
tanya amunt, fins arribar a un punt on es bifurca; la que
continua a mà esquerra va a parar a un refugi forestal i la
que segueix a mà dreta mena al santuari abans esmentat.

En primer lloc s'arriba a l'hostal, hostal-rectoria per
ésser més exactes, que es troba a sota mateix del cingle.
Aquí comença una escala que porta als prats de Sant Pere,
lloc on hi ha enclayada l'ermita romànica de Sant Pere de
Gombreny. A mitja escala, però, hi ha una esglesiola de
fusta, romànica també, amb la Mare de Déu de Mogrony o
de la llet. Una vegada a dalt de tot, és a dir, en els prats de

MOÏITCRONÏ

Sant Pere i en un dia clar es pot contemplar una àmplia vi-
sió de la comarca. Rasos de Tubau, la vall de'Gombreny»
la del riu Merdàs i Campdevànol.

Com anar-hi? Doncs se surt de Barcelona, bé per la au-
topista direcció Granollers i després s'enllaça amb la c "
rretera nacional N-152 o bé se surt de Barcelona ^ e cr :"
ment, per la carretera nacional N-152 direcció Puigcerfl'
fins arribar a la població de Campdevànol, d'aqui mate
surt a mà esquerra una carretera direcció a la Pobla de
llet, es segueix aquesta carretera uns deu quilòmetres i
arribar al poble de Gombreny. Una vegada allà... Bon c v
de setmana per aquest racó del Ripollès.
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Encreuats n.° 5 JORDI FORTUNY

HORITZONTALS: 1. Les tres plegades valen pessetes. — 2. Ne
para de pujar fins que és dalt del cim. — 3. Nom propi d'ocell.
Faria moure la barca si no estès tan allunyat. — 4. Val per cinc-
cents. Consonants artístiques. Somou desordenadament. — 5. To-;

rre d'una mosquea o d'una mesquita. No el trobareu fàcilment.
- 6. Dit del jugador que té una fam desmesurada per marcar
gols. Suborna amb calers, al revés. — 7. Val ben poc. Instruments
musicals emprats com a monedes en un país europeu. Així aca-
barem de patir., — 8. Simbolitza un alcalí. El que ha de fer qual-
sevol embarcació. Vocal. — 9. Felins domèstics que ja han passat
per caixa. Cotxe italià que es pot comprar sense pagar-lo al comp-
tat. - 10. Tics que li agafen sovint a la dida. - 11. Símbol d'un
metall, que riò es rovella. Vocal. .!

VERTICALS: ï. Totes tres formen un ministeri mig desordenat.
- 2. Descàrrega d'una arma carregada amb grans de plom. — 3. •
Imprescindible per a casar-se. Ben al contrari. És capaç de saltar
i ballar. - 4. Bèstia marina emprada en joieria. Al mig de la ba-
dia. - 5. Mira més pel bé d'altri que pel seu (espècie en extinció).
- 6. Vint-i-cinc més la meitat del seu doble. Habitació per a abe-
lles naturals d'Etrúria. -̂  7. Barret vell i atrofiat que serveix per
a predir el futur. Així acaba més d'un verb per no saber acabar
d'altra manera. Consonant. - 8. Nom d'altra consonant en plu-
ral. Pronunciació confosa com la de qui té el paladar foradat. — •
9. Gairebé no es percep perquè està mig apagat. No sap què fer
amb tants calers com té. - 10. Planta aromàtica originària d'u-
na capital mediterrània. Ha guanyat molts premis. — 11. Expres-
sió amb què rebem la desaparició d'una cosa o la frustració d'u-
na esperança. • ••••• • ! •

A
A
1
3 Li
5(~~
6•

9

10

2 3 5 6 1 ?

M M

• • • • • w a i
HÜ 1
wm 1

uwm
mmmmmi

40 44

1
S O L U C I O N S N U M . 4
HORITZONTALS: 1. Ac. - 2. Miniatura. - 3. Nervi. Tram. - 4.
Du. Illenca. - 5. Mitral. R. Ir. - 6. Grataria. C. - 7. SEAT. Eau-
ci. - 8. aslaS. C. laR. - 9. T. Usurers. - 10. Abreviat. E, - 11.
Zenit. •
VERTICALS: 1. M. M. Sa. - 2. Indigesta. - 3. Neutral. Bz. - 4.
Ir. Rata. Re. - 5. Aviat. Suen. - 6. Til·la! SVI. - 7. U. L. Recuit.
- 8. Artèria, ra. - 9. Carn. Aulet. — 10. Ací. oaR. - 11. Marcir-
se. ' . - . . • • • - • _ •

Astrologia ACCRUX

EL RELLOTGE ES EL SOL

Quan els homes vivien d'acord amb el temps natural
-abans que l'electricitat ens omplís la nit de llum
artificial- coneixien el pas del temps pel recorregut del •
sol al celi sabien de manera gairebé immediata que
unes hores eren millors que altres per fer segons què.
Tant les feines com les diversions, els negocis com Ta-'
mor, en una paraula, qualsevol activitat humana, té la
seva hora més escaient i es tendia a fer-ho tot tal qual.

Lestrològia utilitza, en aquest sentit', nocions més
elaborades però que no fan sinó confirmar el que s'ha
vingut fent de tota la vida. Molt breument podríem dir.
que cada punt del planeta té él seu propi horitzó pel que
an apareixent al Uarg del dia, cada dues hores, les
oize constel·lacions del Zodíac, degut al moviment de
iacio de la terra sobre sí mateixa. L'aparició de cada

del n aS|tr°1ÒÍ5ÍC m a r c a u n s e c t o r ' u n e s P d ' l a P r °J e c d o

Comn s o b r e l a t e r r a r eP el nom de casa terrestre.
aplicar16 C a d a c a s a n e i x per projecció d'un signe podem
dia P J > n a / ? l a c i ó d ' a u a l°gia entre casa i signe. Així, el
dotze m1V e n d o t z e c a s e s c o m r a n v e s divideix en
el dia t T ? ídüt5?e s i g n e s )- x s i r a n Y t é <Iuatre estacions,
assenvai f s e u e^uivalent en els quatre moments més

La fun - Í . O r t i d a ] P° s ta d e so1' migdia i mitjanit.
^ \ a q .U e s t e s c a s e s consisteix en canalitzar la

s i g n e s l els astres vers sectors concrets
com poderi ser la constitució física i

^ncia
d e ]a vida

vital, els guanys, les realitzacions, la salut, i així, tot.
Donat que el sol és l'astre més important del cel, el pas
de la seva influència per les diverses cases deguda a la
rotació de la terra (hora del dia) propicia un determinat
tipus d'activitat directament relacionada amb la deter-
minació de la casa transitada. •

Fixem-nos, per exemple, què passà cada matí just
quan ha sortit el sol. Hi ha una gran massa de gent que
comença aleshores el dia; doncs resulta que a aquesta
hora el sol es troba a la casa dotze, la de les obliga-
cions, les imposicions, la tasca imposada pel destí. En
voleu més que anar a treballar cada dia per guanyar-se
les garrofes? Heu vist mai que es celebri una festa en
aquesta hora? Déu-nos-en-guardl Seria un autèntic
«muermo». En canvi, quan hom vol fer una bona festa,
anar al teatre, al cinema, a ballar, en resum divertir-se
o lligar es tria fer-ho a partir de dues hores més tard de
la posta del sol, coincidint amb el trànsit del sol sobre la
casa cinc, casa dels plaers i diversions.

En vista de tot això, és aconsellable fer cas de l'anti-
ga saviesa i per exemple, plantejar els projectes dins el
segon terç del matí, assegurar l'acompliment,de les em-
preses importants començant-les pels volts del migdia, i
per formalitzar unions i associacions el millor moment
és dues hores abans de la posta del sol.

Per acabar cal lamentar profundament el desús en
què està caient la migdiada, hora molt apropiada per
somniar i fer l'amor. ,
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Bunyols de vent

UN METGE QUE FA
RECEPTES POLÍTIQUES

N'hi ha que aprofiten qualsevol
excusa per fer propaganda política.
Aquest és el cas d'un metge de Santa
Coloma de Gramanet, el doctor No-
guera, ex-membre de l'antic consis-
tori de la vila, que ara ha estat res-
quitat per la candidatura municipal
de Convergència i Unió i va de nú-
mero 3 de les llistes.

Servint-se que els malalts van a
visitar-se al seu consultori, aprofita
l'ocasió i a més de receptar-los el
que creu que els convé (medica-
ments o tractament) el doctor els re-

MONTSERRAT NEBOT

Tot i estant en plena Quaresma (òpoca tradicional de menjar
bunyols de vent), no sembla que enguany, se'n mengin en

abundància. El preu segurament (de 500 a 600 el kilo) i això
tan emprat;: del «decensis* en deuen ésser les causes. I com és
lògic la producció ha baixat i aquesta secció de l'Hora ho ha
notat. Encara que semblava que l'1-M animaria el panorama,
tot ha quedat igual d'ensopit en el terreny polític. UCD continua
tallant el bacallà —un altre menjar típic de la temporada que es
paga també a preu elevat- i tots els demés grups fan salivera..,

comana també una medicina ideolò-
gica: que el votin i els dóna els pros-
pectes del seu partit.

D'això sí que se'n pot dir tenir
bon ull clínic!

A MADRID TARRADELLAS
S'INTERESSÀ
PER LA FARINA

Els salons Victorians de l'Hotel
Palace de Madrid es van tornar a
omplir de catalans que parlaven de
política, malgrat no haver-se reprès
les sessions al Palau de les Corts. Un
informador madrileny que volia
aconseguir la primícia de conèixer el
resu l ta t de les converses
Tarradellas-Martfn Villa en relació
al futur de les Diputacions catala-
nes, es va esperar dues hores a què
el president de la Generalitat tornés
de sopar amb el ministre.

Eren quarts de dues de la matina-
da quan Tarradellas, amb el pas
prest com sempre, va entrar al saló
de l'hotel acompanyat de la seva.
muller. L'informador després de
presentar-se li va preguntar: «Su-
pongo que como buen politico habrà

entrado en harina con Martín Villa,
jnoT».

£1 president va esclafir una rialla:
«No conec aquesta expressió» —co-
mentà.

El periodista que no havia parlat
mai directament amb ell, un xic as-
torat amb la franquesa de la rialla,
li va explicar que era una forma de
preguntar típicament castellana de
si s'havia entrat en matèria de la
qüestió motiu de l'entrevista.

-M'agrada, m'agrada... és molt
gràfica —repetia el president.

El periodista, però, no va poder
obtenir cap primícia informativa
doncs Tarradellas s'excusà amb què
havia estat un sopar d'amics.. I al
comentar l'anècdota amb un com-
pany de professió català va com-
prendre la poca oportunitat de la se-
va referència a la farina: aquell ma-
teix dia a Barcelona les fleques esta-
ven en vagal

«DIMITEIXI», LI VA DIR
EL PSIQUIATRA A FRAGA

No prova no, físicament, això de
dedicar-se a la política. Tothom co-
mentava davant dels televisors l'en-
velliment que en poc temps han so-
fert líders considerats «guapos» com
en Suàrez o en Felipe.

A més dels mals de ventre, que
qui més qui menys va passar la nit
del dia electoral a l'anar coneixent
els resultats obtinguts pel seu partit,
i que alguns encara arrosseguen
(com és el cas de l'ex-diputat lleida-
tà Joaquim Arana que a partir d'ara
es dedicarà, segons les seves parau-
les a descansar), les conseqüències
postelectorals són explícites: El ma-
teix dia 3 de març el ministre d'O-
bres Públiques Joaquim Garrigues
Walker era ingressat a la Clínica de
la Conceüció de Madrid.

Jordi Pujol encara està sense veu
(tot i no fent ara mítings)... però el
cas de Fraga Iribarne ós tota una
altra història.' Ens han asegurat,
fonts ben informades, que des de H-
M està en tractament psiquiàtric i.
que el motiu de la seva renúncia a
l'escó deí Congrés podria estar rela-
cionada ftmh una recomanació mò-
dica. .

El psiquiatra li devia fer -com a
hipòtesi de treball- una panoràmica
avançada del què serien els debats
en aquest proper Parlament: Blas ri-
nar, parlamentaris abértzales, na-
cionalistes andalusos, canaris... T«
i que era una paròdia, males uen
gües expliquen que l'encara «mag»;
fic» Fraga no va aguantar la prova-
«Massa, massa...», exclamava ajv
les mans tapant-se els ulls. Soraw

, de la consulta se'n va anar a la sw
d'AP i va anunciar decidit la se**
renúncia a ésser diputat. If8^:
de conservació passa per sobre Q
l'afany polític.
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DOS I DOS
JA NO FAN QUATRE

Diuen que els ucedistes (centristes
traduït al català per ells mateixos)
estan disposats a demanar tants re-
comptes de vots com calgui per tal
d'aconseguir a Catalunya que el
nombre del seus diputats elegits s'in-
crementi.

Les calculadores electròniques i
els millors sistemes tècnics (en ver-
sió oficial Martín Villa) sembla que
tenen també les seves falles, doncs
cada vegada que es fa un nou re-
compte de vots resulta que en surten
més d'UCD. La notícia que els Cen-
tristes guanyaven diputats arribava
a la seu dels partits catalans no uce-
distes voltades de sorpresa i ràbia:

-A Tarragona ens en pispen un —
exclamava un convergent tot esve-
rat, i a Barcelona sembla que els
prenen un als socialistes- el seu to
ae veu anava en augment.

El «suspense» que estan passant
«Uguns candidats per saber si aniran

no a asseure's a l'hemicicle de les
orts és digne d'en Hitchcock. Quin

^f11*."'!» Posa la mel a boca
se'ls treu.
* C a n v i ' e l s espectadors estem

aü£5an2UÜS· No ens sobren la M-
les n u , ° n c s c o m P a s sa sempre a

P ^ a m e r i c a n e s d'indis o
l s e r e n o s guanyen sempre

!T a C r i t e r i del director. I en
*° U ha emoci0' E1

els

Fauna & flora JOSEP MARTI GÓMEZ

Futbol: es necessiten pilotes...
Quines coses! Els futbolistes s'han sensibilitzat, s'han polititzat, s'han au-

tosindicat i s'han negat a saltar al camp a fotre-li a la pilota. «Al verde ga-
zón», que diria anys pretèrits ha el cronista imperial de les gestes futboleres
hispanes.

Els que manen en el món del futbol han posat el crit al cel/com és habi-
tual en aquests tràngols: «S'està jugant amb el públic, amb aquesta merave-
llosa afició que és la que paga i aguanta aquest esport», diuen.

Perquè la Federació Espanyola de Futbol, que al contrari de l'Acadèmia
Espanyola «ni fija, ni limpia ni da esplendor»—encara que l'altra tampoc no
és que ho faci excessivament però una cosa no se li pot negar: va resistir im-
pàvida les pressions del franquisme, al llarg de moltes dècades, per a què
desposseís de llurs sillons d'acadèmics els intel·lectuals espanyols que, per
oposició a la dictadura havien triat el camí de l'exili i aquest gest semprà se-
rà d'agrair- la Federació Espanyola de Futbol que ara es queixa de la poli-
tització del futbol per la via laboral deu recordar algunes coses de les quals
és responsable cara a aquesta «meravellosa afició que és la que paga i
aguanta aquest esport»:

-Que els clubs espanyols de futbol per «ordeno y mando» de llurs juntes
directives, polititzaren indecentment tot el futbol del franquisme fins el punt
de prendre part i de manera descarada en l'últim referèndum del Gran Di-
funt. Per exemple, el Club Esportiu Castelló va embrutar totes les façanes de
la ciutat en aquell desembre de desgràcia amb uns pasquins que deien: «Vo-
ta Sí. Amb el Sí el Castelló a Primera». Quina explicació socio-política va do-
nar la directiva a l'afició quan aquell any es baixà a tercera després del si
massiu al referèndum?

—En tres dels més escabrosos, bruts i no aclarits afers político-econòmics
dels darrers anys — Hilaturas del Sur, Aceite de Redondela i Matesa— apa-
reixen com a implicats principals els presidents del Màlaga, Celta de Vigo i
Espanyol. El primer fou assassinat en circumstàncies encara no escatides, el
segon va estar enredat en l'afer de morts més obscures que mai no s'hagi pro-
duït en aquest país i él tercer encara va dient que un dia d'aquests dirà la
veritat i tota la veritat però encara no ha dit res. Els clubs quedaren a la
bancarrota per la gestió desastrosa de llurs presidents. Com ha justificat la
Federació Espanyola de Futbol aquestes gestions?

-El futbol espanyol s'ha vist assolat per la falsa plaga d'oriünds. Al mar-
ge de l'escàndol jurídic, com explica la Federació que un jugador com Here-
dia, acusat de falsificador per la pròpia Federació, sigui després cridat a de-
fensar els colors «de la gloriosa ensena nacional, orgullo de nuestros mayo-
res», segons el cronista imperial ja abans esmentat, ex procurador a Corts
per més senyes?

—I finalment, com és possible que en una Espanya que acaba de celebrar
les seves primeres eleccions democràtiques després de la promulgació de la
nova Constitució es permeti que segueixi com a president de la Federació
Espanyola de Futbol i per tant com a interlocutor principal amb els clubs un
home com Pablo Porta, acusat públicament no ja de feixista —que cadascú
és allò que és— sinó de dirigent d'un grup estudiantil que a la Universitat de
Barcelona muntà una «cheka» en la qual va maltractar físicament i de pa-
raula -hòstia va, insult vé— molts dels estudiants demòcrates d'aquella è-
po.ca?

Si tenen raó o no la tenen els futbolistes per a llur vaga és potser assump-
te ardu de discutir. El que sí és clar és que la «meravellosa afició» ja n'està
fins els collons de suportar els homes que dirigeixen aquest futbol —salvades
les excepcions de rigor, que sempre n'hi ha. Es queixen, els senyors, que
econòmicament el joc de la pilota s'ha tornat boig.
* I qui en té la culpa? No prima la pròpia Federació Espanyola de Futbol
amb més de cent mil pessetes a cada jugador de l'equip espanyol per l'únic i
joiós fet d'empatar un partit amistós?

Es necessiten pilotes per a ser tan cínics.
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Cartes i fotos a L'HORA
Lleure lliure

EL DISSABTE
DE CARNAVAL
A VILANOVA

Amics de L'HORA:

Només unes ratllés per com-
pletar una frase que en el vos-
tre núm. 3, apareixia, en el re-
portatge sobre els Carnavals de
Catalunya.

La frase en qüestió deia: «...
el dissabte de Carnaval els vila-
novins prefereixen restar a casa
davant la invasió de gent de fo-
ra de la ciutat que venen a
passejar-s'hi».

Doncs és cert. ÉS ben es-
trany trobar vilanovins el dis-
sabte a la nit per la Rambla de
Vilanova. Però el fet més la-
mentable és que cada any hi ha
menys disfrases. Es pot ben dir
que el Carnaval de dissabte a la
nit és ei que ha patit més fluc-
tuacions des de que fou restau-
rat, la dècada dels cinquanta.
Llavors sortien tímides disfres-
ses i timids vianants que eren

abordats per les primeres.
Després, van començar a venir
visitants. Els darrers anys, patí-
rem la invasió dels travestis fins
que van optar per anar a Sit-
ges. L'any 76 fou l'últim que la
Rambla va veure força gent dis-
fressada. .

De llavors ençà ha anat de
capa caiguda. Hi ha gent que
es creu que amb un nas, un ba-
rret o uns bigotis ja s'ha dis-
fressat. Disfresses de debò,
aquest any, mínimes i ni tan
sols els travestis animen el «co-
ta rro». Gent a mirar-s'ho, molta.
Els vilanovins esperem ansiosos
que a Barcelona els deixin fer el
Carnaval d'una vegada, a veure
si per fi tenim espai per mou-
re'ns i disfressar-nos a gust i
amb imaginació. Que el Carna-
val és la festa de la imaginació
al poderl

Per cert, en el núm. 2 la sec-
ció Tot fent camí la vessava de
debò. Les Comparses de Vila-
nova també són el diumenge al
matí i, xovinismes a part, són
una festa molt més popular i

. Ara ja no hi ha vagues d'escombriaires. Ja no hi ha ex-
cusa per veure encara als nostres carrers escenes com la
de la fotografia, que es repeteixen una vegada i una altra.
No, ja no hi ha vaga, perd encara hi ha incúria, deixadesa,
apatia/ mals cívics que fan possible que aquest monstre
s'estigui diversos dies al carrer Aribau (o a qualsevol al-
tre). J. Gomdriz, veïna d'aquesta zona, vol que això quedi
reflectit a les nostres planes i que ta quien corresponda»
miri si s'hi pot fer alguna cosa.

«visitable» que el minoritari
Rally de Sitges. .

Ben cordialment i endavant!

DÍDAC COSTA

«VUELVA
USTED
MANANA»

Amics:

He tingut la desgràcia de ser
acomiadat del lloc on treballa-
va, i us asseguro que és una
cosa no gens agradable. A! fet
de quedar-te sense feina —amb
totes les connotacions que té
per a una persona— s'hi afe-
geix el que et fan passar per
cobrar l'assegurança d'atur.

Primer de tot es tracta d'a-
conseguir el carnet d'atur. Un
cop te'l donen et diuen que
passat quinze dies vagis à una
adreça on et pagaran. Un cop
allà has de fer una cua que mai
no és inferior a Jes dues hores.
Un cop t'atenen, et diuen que
el teu expedient encara no ha
arribat, car triguen dos mesos a
arribar des de que has quedat
en atur. Au, dues hores perdu-
des. Un cop passades dues set-
manes torna a presentar-t'hl
esperant cobrar alguna cosa.
Dues hores de cua i... res. En-
cara no ha arribat Et diuen que
vagis a l'INP al carrer Balmes
que allà et diran què ha passat
amb el teu expedient.

Un cop al carrer Balmes,
t'esperen tres hores de cua t i -
rant curt. Quan arribes a la fi-
nestreta després de set hores
de cua i més de tres mesos
d'esperar et diuen que vagis al
cap de 20 dies a una altra
adreça que no era la mateixa
d'abans.

Ès a dir si tot va be un cop
passats tres mesos podràs co-
brar alguna cosa. El «vuelva us-
ted mariana» de Larra encara
no ha estat desterrat del nostre
pafs.

JOSEP VALLÉS

FIRES I FESTES MAJORS
Aquesta setmana hi ha fira

i Festa Major alhora a Corbe-
ra de Llobregat, el dia 15. El
mateix dia, hi ha fira a Llei-
da i a Ribarroja d'Ebre.
També hi ha festa Major a
Puigpelat, a la comarca de
l'Alt Camp, el 15.1 el dia 18,
Festa Major de la pròpia Ri-
barroja d'Ebre i d'Horta de
Sant Joan, a la Terra Alta.

CINEMA

Tenim algunes coses inte-
ressants aquesta setmana. A
l'Aquitania fan «Los chicos
de la banda», calcada de la
famosa obra teatral. La reco-
manem a qui li hagués.agra-
dat aquesta.

Bertrand Tavernier és un
jove director que en poc
temps ha ofert obres interes-
sants al públic. Ara estrenen,
a l'Arkadin-2, «El relojero de
Saint-Paub. Dos intèrprets de
categoria: Philippe Noiret i
Jean Rochefort.

Al Publi-1, una pel·lícula
estranya, d'aquest jove cine-
ma alemany: «La ternura de
los lobos», d'Ulli Lommel. Pot
ser interessant.

Una altra estrena impor-
tant, a la qual haureu de por-
tar les criatures, segura-
ment: un ocell...? un avió...?
SupermanllI Ànim i que no
us faci vergonya. Al marge
de tots els mites, és un pro-
ducte comercial ben fet i ven
acabat que pretén entretenir.
Segur que n'heu vistes de pit-
jorsl . ; .;

MUSICA

Continuen els bons aires
per als rockers. L'històric,
mític, etc. Frank Zappa serà
a Barcelona i actuarà al Pa-
lau Municipal d'Esports ei
proper dia 13 de març.
Afanyeu-vos a comprar les
entrades!

A Zeleste, actua Cuadreny
els dies 15,16 i 17 de marca
les 11 de la nit, i el 18, a les
8.30. . .

AKarma, a l a Plaça Reial,
actua dels dies 12 al 15, w
queixada Sniff. El cap de sei-
mana, és a dir, del 16 al W>
el pintor còsmic Tomàs £
Gilsans presenta la seva ODI*
amb música del grup Neuro-
nium. _
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CONXITA SOCIAS

A la Filmoteca i dintre
d'un cicle de conferències or-
ganitzades per l'Institut Ale-
many sobre Emancipació fe-
menina, passaran tot un se-
guit de pel·lícules sobre el te-
rna. Fer a aquesta setmana,
destaquem el dissabte 17 de
març, a les 10, «Nueve me-
ses», de Marta Meszaros.
EXPOSICIONS

Des del 6 de març, Jorge
Camacho exposa olis i dibui-
xos a la Galeria Joan Prats,
Rambla Catalunya, 54. És
força interessant. També ho
ós una exposició col·lectiva
de ceràmica que del 9 al 28
de març estarà a la Sala

d'Art Jove. Vint-i-sis autors,
entre els quals Dolors Ballbé,
Xavier Espero, Neus Mora-
gas, Àngel Bonet, Rosa dè-
ries, e t c , mostren llurs
obres. • •

Finalment, a partir del 15
de març a la Galeria Maeght
tindreu ocasió de veure la
pintura de Juan Martínez,
que exposa per. primera ve-
gada a l'Estat espanyol, ja
que és conegut sobretot a Eu-
ropa, pel fet de viure a Suïs-
sa. ' •-•""

TEATRE

Destaquem aquesta setma-
na el retorn als escenaris

barcelonins de l'espectacle
«Mori el Merma», muntat pel
Grup Claca sobre els ninots
de Joan Miró, Després d'una
triomfal gira europea, era
que hom pot tornar-hi, serà
una bona ocasió per revisar-
la i ajustar opinions. És al
Teatre Barcelona. : ;

Igualment val la pena cri-
dar l'atención dels pares res-
pecte dels «Diumenges per a
infants», cicle dè' teatre in-
fantil que es fa a la Fundació
Miró.

TVE
Del circuit català recoma-

nem el nou «xou» de la Rosa
M. Sardà el dimarts. També

hi posa mà el Terend. Del
circuit estatal les coses de
sempre. Salvem, també com
sempre, els llargmetratges
(alguns): dyous, un Hitch-
cock discret amb l'estimulant
presència del Monty Clift, Di-
vendres, 'un Otto Preminger
força recomanable: «La Zari-
na». Dissabte, sessió de tar-
da, amb un western d'Hatha-
way i una curiosa versió del
conte de Lewis Carroll a La
Clave. Podeu divertir-vos
identificant en els personat-
ges d'«Alicia...» coneguts ac-
tors camuflats. Els afeccionats
a l'esport tenen tenis diven-
dres i dissabte. I no n'hi ha
més.

La paella pel mànec
Tonyina fresca en escabetx

Pels carrers estrets, foscos, humids i tranquils de la
Barcelona gòtica, hom no hi troba només encant i ro-
manticisme, sinó també llocs adients per a exercitar a
la perfecció el noble art - c a d a dia més en desús,
malauradament» de menjar bé. Un d'aquests racons
és el Restaurant del Tinell; situat al carrer Freneria, a
tocar de la Catedral, de la Plaça del Rei i tots aquests
llocs medievals que fan de tan bon visitar.

El senyor Josep Puig és el cuiner del Tinell. Ell és
qui avui agafa el mànec de la nostra paella i ens ensen-
ya a fer un plat:

-Quin plat ens recomana?
-Tonyina fresca en escabetx.
Què cal per a preparar-lo? v

-Doncs, per a quatre persones, un quilogram de
tonyina fresca, aproximadament, dos pebrots verds,
quatre tomàquts madurs, una ceba gran, dos grans
a all i herbes aromàtiques com ara farigola, sajolida,

- I com es fa?
-Bé, primer cal tallar la tonyina a trossos i posar-

* u n a hora en remull. Això es fa per a dessagnar-la.
centre, es talla a trossos llargs el pebrot i la ceba i es

"íí ' !* A°H fL·as q u e e 8 t i8ui cuit. Llavors, s'hi tira l'all i
B s tomàquets, sense pell ni llavors. I quan això està ben
ení, SA a f e g e i x ^ t*u a r t d e U b r e dÍB vinagre i es deixa
i« o>f u a n t c i n c minuts. A part, la tonyina cal haver-
a h?0*, a m b 8 a i * P6*»*' F e t a^ò* preparada la salsa,
«xu urem pel damunt i es fa coure tot plegat, afegint
cremin , s a foc ben lent' sobretot, perquè si no es
tai m, a ; . f o c ° a l a Planxa, tant és. Cal tastar-laf per
^ Que estigui bé de sal i... ja està.

?a?> estona 8'ha de cou^ tot i*"*7
deu minuts, aproximadament.

t c o n v e n i « n t menjar-ho fred, això?
t-se-val. Pot menjar-se fred o calent, encara

que ós millor fer-lo d'un dia per l'altre o un parell de
dies -després. A l'estiu va molt bé i és un plat molt ade-
quat per a les mestresses de casa perquè posat a la ne-
vera es conserva perfectament quatre o cinc dies.

-Quina beguda ós la millor per la tonyina en esca-
betx?

—Vi blanc, per descomptat.
-Com s'ha anat creant aquest plat?

Bé, aquest és un plat que ha sofert innombrables
modificacions. La tonyina a laVinagreta n'és una que
es fa una mica diferent. Molta gent hi ha anat aportant
coses i jo mateix també ho he fet Té una pila de varie-
tats i aquesta és una de tantes.

Ens despedim del senyor Josep Puig i, sortint del
restaurant del Tinell, ens trobem altre cop el carrers
frescos i silents del Barri Gòtic. Ara que s'acosta el bon
temps, que abans que no ens adonem ja farà calor, ja
hem après un nou plat, segurament refrescant i perfec-
tament adient amb els càlids estius catalans.
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La Setmana a Televisió
Del 12 al 19 de març

CIRCUIT CATALÀ

Dilluns, 12

PRIMERA CADENA
13.30 Crònica esportiva .
14.00 Crònica
16.15 Cita a mitja tarda

SEGONA CADENA
23.00 Crònica 2 , "
23.30 Els museus: Museu Pa-
leocristià i Necròpolis de Ta-
rragona.

Dimarts, 13
PPJMERA CADENA

13.30 Signes
14.00 Crònica
16.15 Festa amb Rosa Maria
Sardà. Els museus (repetició).

SEGONA CADENA
23.00 Crònica 2
23.30 Festa amb Rosa Maria
Sardà (repetició)

Dimecres/ 14

PRIMERA CADENA
13.30 De bat a bat
14.00 Crònica
16.15 Musical express. Coses.
d'ahir.

SEGONA CADENA
23.00 Crònica 2
23.30 Musical express (repe-
tició). Coses d'ahir (repetició)

15 *
PRIMERA CADENA

13.30 Les nostres coses: Ma-
sies catalanes.
14.00 Crònica
16.15 Escenari

SEGONA CADENA
23.30 Crònica 2
23.30 Escenari
Divendres, 16

PRIMERA CADENA
13.30 Catalunya i Balears
avui
14.00 Crònica
16.15 Vostè pregunta...

SEGONA CADENA
23.00 Crònica 2
23.30 Les nostres coses (re-
petició) • . .
Dissabte, 17

• PRIMERA CADENA
10.50 Català amb nosaltres
11.10 Terra d'escudella
Diumenge, 18

SEGONA CADENA
11.10 Terra d'escudella

CIRCUIT ESTATAL

Dilluns, 12
PRIMERA CADENA

14.30 Gente hoy
15.00 Telediario .»
15.35 Hora 15
15.45 Nombres de ayer y de
hoy • : ,
19.01 Un globo, dos globos,
tres globos.
20.00 Estudio estadio
21.30 Telediario
22.05 Sumarísimo ~
23.00 Los Roper: «El dinero o
la vida».
23.30 Ultimas noticias

SEGONA CADENA
19.31 Polideportivo

, 20.00 Redacción de noche
20.30 Revista de cine núm.
226
21.50 Màs allà ••-••••••
22.30 El coleccionismo y los
coleccionistas: «Mineralogia».
Dimarts, 13

PRIMERA CADENA
14.30 Gente hoy
15.00 Telediario :
15.35 Hora 15
15.45 Revista de toros '
19.01 Un globo, dos globos,
tres globos
20.00 Holmes y Yo-Yo: «Yo-
Yo se echa novia».
20.30 Primera pàgina
21.30 Telediario . •.••.•
22.05 Telecomedia. Cicle
«Que usted lo mate bien»:
«Anuncios por palabras».
Int.: Antonio Gansa, Florin-
da Chico.
22.30 Vacaciones en el mar:
«Solo en la cumbre».
23.30 Ultimas noticias

PRIMERA CADENA
19.31 Polideportivo
20.00 Redacción de noche
20.30 Cafè concierto:. Ma-
nuel Cid (tenor).
21.20 Historia policial: «Para
robar un millón».
22.30 Tribuna econòmica
Dimecres, 14

PRIMERA CADENA
14.30 Gente hoy
15.00 Telediario
15.35 Hora 15
15.45 Vivir cada dia
16.51 Futbol:
Txecoslovàquia-Espanya.
19.00 Un globo, dos globos,
tres globos
'19.45 Mujeres: «Creemos en
el amor». Dir.: Jean Negules-
co. Int.: Clifton Webb, Do-
rothy McGuire, Rossanno
Brazzi.

21.30 Telediario
22.05 Estudio 1: «Sur», de
Julien Green. Int.: Ramiro
Oliveros, Mansa Paredes.
23.30 Ultimas noticias

SEGONA CADENA
19.31 Polideportivo
20.00 Redacción de noche
20.30 Imàgenés
21.30 Pop-grama
22.30 Tribuna de la historia
Dtfouf, 15

PRIMERA CADENA
14.30 Gente hoy
15.00 Telediario
15.35 Hora 15
15.45 Cafè de redacción
19.01 Un globo, dos globos,
tres globos
20.00 Perfiles
20.30 Un mitor llamado...
«Numancia»
21.30 Telediario
22.05 Sesión de noche: «Yo
cònfieso». Dir.: Alfred Hitch-
cock. Int.: Montgomery Clift,
Anne Baxter, Karl Malden.
23.55 Ultimas noticias

SEGONA CADENA
19.31 Polideportivo
20.00 Redacción de noche
20.30 .Encuentros con las le-
tras
21.50 Horizontes
22.30 Tribuna de la cultura
Divendres,, 16 .•

PRIMERA CADENA
14.30 Gente hoy
15.00 Telediario
15.35 Hora 15
15.45 Los espectàculos
16.15 Tenis: Copa Davis, in-
dividuals Espanya-URSS.
19.00 Patinatge artístic:
Campionats del món.
20.00 Con ocho basta: «Cua-
rentena».
21.00 365 dias en la vida de
un nino: «El recién nacido».
21.30 Telediario
22.05 La segunda oportuni-
dad
22.20 El hombre y la Tierra:
«Viajeros africanos».
22.50 Investigarien OVNI:
«Incidente en Washington».'
23.45 Ultimas noticias

SEGONA CADENA
19.31 Polideportivo
20.00 Redacción de noche
2.30 Cine club: «La zarina»,
d'Otto Preminger. Int.: Anne
Baxter, Vincent Price.
21.55 Documental: «El mun-
do de las aves». .,
Dissabte, 17

PRIMERA CADENA
11.4.6 El recreo

13.00 Torneo
14.00 Tiempo libre
14.30 El canto de un duro
15.00 Noticias del sàbado
15.30 El bosque de Tallac:
«Osos enfermos».
16.00 Sesión de tarde: «El
camino del pino solitario».
Dir.: Henry Hathaway. Int.:
Henry Fonda, Fred McMu-
rray, Sylvia Sidney.
18.00 Aplauso •
19.30 Erase una vez... el
nombre: «Los carolingios».
20.00 Los àngeles de Charlie:
«Angeles encadenados».
21.00 Informe semanal
22.00 Noticias del sàbado
22.30 Sàbado cine: «El la-
drón que vino a cenar». Dir.:
Bud Yorkin. Int.: Ryan 0'-
Neal, Jacqueline Bisset.

0.30 Ultimas noticias
SEGONA CADENA

15.31 Novela: El Conde de
Montecristo (Cap. VI).
16.00 El perro de Flandes:
«Valor, Patrash».
16.30 Zarzuela: «Bohemios».
18.00 Tenis: Copa Davis. Do-
bles Espanya-URSS.
19.30 La clave. Cuentos de

Éninos: «Alícia en el país de
Pas maravillas». Dir.: Nor«
man S. McLeod. Int.: Gary
Cooper, Cary Grant.
Diumenge, 18

PRIMERA CADENA
9.31 Hablamos

10.00 El dia del Sefior
10.45 Concierto
11.45 Gente joven
12.30 Sobre el terreno
14.00 Siete dias
15.00 Noticias del domingo
15.30 Fantàstico
19.00 625 Líneas
20.00 Futbol: BurgosTBarce-
lona
22.00 Noticias del domingo
22.30 Raíces. Episodio núm.
9.
23.30 300 millones
0.30 Ultimas noticias

SEGONA CADENA
15.31 Curro Jiménez: «El

'servidor de la justícia».
16.30 Destino Amèrica: «Na-
ción de emigrantes».
17.30 Documental: «Descu-
brimiento de-Olimpia».
18.30 Panorama musical
19.00 Concierto: Rèquiem»
de Cherubini. n '
20.00 . Filmoteca TV: «Oro
sangriento». Dir.: Frank KJ*
mer. Int.: Lee van Cleef, wi
lliam Berger.
21.50 Là danza
22.30 A fondo

50
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En color
i sobre rodes

TOTES LES OFICINES TENEN PREMIS
Números des del dia 26 de febrer al 31 de març.
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