


cada dia a 2.600.000 establiments

Una targeta
extraordinària

per als nostres
clients

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

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

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

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

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

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

El referèndum andalús
El referèndum andalús del vint-i-vuit de febrer planteja un autèntic teit per a de-.

terminar el camí definitiu que seguirà l'estructuració de l'Estat espanyol. Tanmateix cal'
estudiar els resultats de la consulta no solament des d'un punt de vista genèric sinó
província per província per a analitzar-ne les raons i les conseqüències.

La dimissió del ministre sevillà, Manuel Clavero Arévalo, ha acabat d'aclarir a la
llum pública la realitat de la política del seu partit, la Unió del Centre Democràtic, en
aquesta qüestió. Una política en tot moment caracteritzada pel titubeig i la incoherència
més absoluta.

L'oportunisme amb què Suares i els seus homes han dut el problema de rorganitta·
ció de l'Estat ha arribat al seu punt àlgid amb motiu del referèndum andalús. La millor
prova de la vergonya que representa reconèixer la realitat de la seva política autonòmi-
ca, la tenim en el fet que, a hores d'ara, ningú no vol fer-se responsable de la paternitat
d'aquest incongruent pla d'UGD. La idea inicial fou molt simple: rebaixar els nivells au-
tonòmics basc i català i diluir-los en el conjunt de les reivindicacions de la resta de po-
bles de l'Estat.

De l'any 1936 ençà, però, algunes coses han canviat al si de les nacionalitat* f re-
gions espanyoles i la UCD començà a adonarse-se'n que el procés escapava del seu con-'
trol. Així, malgrat que catalans i bascos seguíem considarant-lo baix en algunes qües-
tions, ha resultat que l'alçada a què es troba el llistó autonòmic ha superat les previsions
del partit que avui governa. I ha volgut fer marxa enrera.

Fer marxa enrera ara vol dir fer fonedissos les il·lusions alimentades a Andalusia,
Canàries, País Valencià, Les Illes... L'opció per l'article 143 en lloc del 151 en l'assoli-
ment de l'autonomia no ha estat més que el pas següent a l'enfrontament d'UCD contra
ia resta de forces polítiques amb motiu de l'elaboració de l'Estatut d'Autonomia gallec.

Independentment del resultat del referèndum andalús, el que ha quedat palès és
que la UCD encara no ha après a entendre quina és la voluntat dels pobles de l'Estat I,
com diuen en la seva campanya pel Parlament, caixò de governar no és p«r a apre-
nent».

Ben cordialment:

En aquest
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Cartes a

L'HORA

AGLOMERACIONS
DE CARNESTOLTES

Sr. Director:
Durant les festes que a la

nostra ciutat s'han celebrat
pel Carnestoltes he estat
testimoni d'un fet que rn'ha
cridat l'atenció I m'ha empi-
pat molt

La utilització del recinte
del Poble Espanyol per a ce-
lebrar festes multitudinàries
va coincidir amb la Instaura-
ció de les llibertats al nostre
pafs. En aquella primera
època era normal que la gent
que havia estat aturada du-
rant tants anys sortís el ca-
rrer i s'espleiés en grans fes-
tes I el local citat era un dels
llocs més adients de la ciu-
tat per a tal motiu. Poc a
poc l'assistència s'ha anat
fent massiva fins l'altra dia
que Ja era absolutament Im-
possible, no ballar o cami-
nar, sinó moure'a tn un es-
pai tan reduít per la gran
aglomeració de gent A tot
això s'hi ajunta el poc respec-
te entre la gent que no es
preocupa del que té al seu
costat i el trepitja, l'empeny
I fins i tot el mulla.

Penso que l'Ajuntament
ha comès un gran error en
adreçar la gent a un gran
acte central i no fer petites
festes de barri més (mimes i
on la gent és més respec-
tuosa. Es força incongruent
que entre les diverses Àrees
de la Casa Gran no existeixi
una coordinació car mentres
uns pregonen descentralit-
zació als barris i constituei-
xen consells de districte, al-
tres, com en aquest cas l'à-
rea de Cultura* organitzen
actes centralistes, potser per
a poder demostrar la seva

capacitat de convocatòria.
Espero que el senyor Pradas
prendrà bona nota d'això I
en properes festes podrem
assistir als nostres barris
amb tranquil·litat i sense
aglomeracions Innecessàries.

Jordi Pallarès
Barcelona

OLIMPÍADES Si

Senyor Director.
Sembla que, una vegada

més, els americana ena vo-
len prendre el pèl, i aquest
cop ho fan intentant boico-
tejar les Olimpíades que es
celebraran a Moscou el Juliol
propvinent.

Es increïble la barra que
tenen. Jo, personalment no
he cregut mal en alio que
deien que l'esport i la políti-
ca no tenen res a veure. Es-
tic convençuda que si que hi
tenen a veure mútuament
Només cal veure, a més,
com han anat les darrere»
Olimpíades pur adonar-*e'n
de l'enorme influència que
hi han tingut les relaciona
internacionals, Da boicots,
d'uns i d'altres, »9mpm n'hi
ha hagut Però que ara els
senyors americana invoquin
els drets humans i es neguin
a participar en els Jocs
Olímpics, Ja està bé i On
eren els «defensors de la lli-
bertat» quan en altres Olim-
píades es coincidia amb mo-
ments que pobles sencers
morien massacrats a causa
— directa o indirecta —
d'ells?

No h) ha dret Les Olim-
píades han d'anar endavant
diguin el que diguin els USA
i el senyor Carter. Marcades

per te política o no, són una
ocasió de millorar l'esport,
de conviure gent de diverses
nacionalitats I àdhuc de dls-
tenslonar, ara que tant
convé. I és molt lamentable
que el Comitè Olímpic nor-
damerica hagi cedit a tes
pressions electorals de Car-
ter. Espero que el govern de
l'Estat espanyol tingui prou
seny per a mantenir la seva
opció d'anar a Moscou i no
torni a fer ei ridícul, com
quan l'any 1966, en retirar-
se de l'Olimpíada de Mel-
bourne, virem perdre {'opor-
tunitat històrica de tenir una
medalla d'or en Gimnàstica
a mans de Joaquim Blume,
Dissortadament ella Ja no hi
ve poder anar més.

Ben atentament

Magda Ribera
Ulldecona

OLIMPÍADES NO

Molt senyor meu:
Em sembla perfecte que

finalment algú s'hagi decidit
a donar una lliçó als soviè-
tics, I que-comencl a ser for-
ta la decissló de boicotejar
les Olimpíades de Moscou.
No hi hauria d'anar cap país
dels que accepten la lliber-
tat ) ta defensa dels dreta
humans. La Unió Soviètica
és la nadó que més trepitja
aquests drets I en aquestes
condicions no té dret a or-
ganitzar una Olimpíada que,
al cap I a la fi, no és sola es-
port sinó agermanament de
pobles. .

I tant se val que alguna
hipòcrites diguin que també
s'havia de boicotejar quan

als americans també mata-
ven gent Això és com veure
ta palla a l'ull aliè 1 ignorar la
biga al propi.

Cordialment

Joan Rubio
Barcelona

ACLARIMENT

Apreciat director: .
M'ha sorprès una Infor-

mació apareguda a la secció
«Criatures!» i que fa referèn-
cia a una entrevista que vaig
tenir amb en Jordi Pujol, per
a EL PERIODICO.

En qualitat de col·labora-
dor vostre, m'ha estranyat
que no em truquéssiu per a
verificar tes dades. Es diu tn
la revista que Jordi Pujol
prohibí l'entrevista per des-
confiança envers is meva
persona, per considerar-me
periodista socialista. Doncs
bé, l'entrevista ha estat pu-
blicada sense cap alteració
al darrer diumenge. No tinc
constància que en Pujol
dongués cap ordre por a que
no sortís —la quai cosa se-
ria il·lògica donada la inde-
pendència ideològica del
meu diari I del seu director,
l'únic que pot decidir el que
es publica o no. i en tercer
lloc, he de dir que al capda-
vanter de Convergència em
rebé amb tota cordialitat,
sense demanar-me cap car-
net

Per evitar Interpretacions
estranyes és pel que et pre-
go que donis cura a aques-
tes ratlles. Una encaixada i
visca L'HORA,

Màrius Carol
Barcelona



CASA DELS CANONGES. A LES CINC DE LA TARDA

Una plàcida conversa amb el President
MARIA AURÈLIA CAPMANY

Transcripció:

Una conversa amb el President
Tarradellas? Aquesta era la nostra

finalitat i per això passàvem el ppnt
dels sospirs, en Xavier, la Pilar i jo, i
entràvem a la cambra verda, l'única,
ens diuen, que està tal com estava, en
el temps de la Generalitat recobrada
del 31. Mentre esperem, penso que

The vist poques vegades el President
Josep Tarradellas i que sempre m'he

quedat amb la impressió d'una
immensa quantitat de coses que han

quedat per dir. No volem fer-li un
interviu. Per què? N'hi han fet i n'hi

faran de més o menys aguts i
divertits, perquè el gran solitari de

Saint-Martin-le-Beau té, com

XAVIER FEBRES

poca gent del món, la resposta
ràpida, irònica, sarcàstica si cal. Ara
volem una simple conversa, simple?
Hi ha tantes coses que ens podria dir
aquest home insòlit, amb les espatlles
inclinades pel pes de tanta història.
Cal tenir en compte també que el
President Tarradellas sap ser
seductor quan vol, i ens preguntem,
mentre el veiem entrar, apressat i
amable, menarem la conversa per
allà on voldríem? 0 pels viaranys que
ell haurà decidit.
Vet aquí un boci
de conversa, el que
ha cabut en el limitat espai de
L'HORA.

-Estic molt ofès amb vós... No ut
he vist als diaris. No heu sortit a les
llistes electorals..., diu d'entrada el
president.

-Oh, és que no m'han volgut No
hi he cabut. Hi ha tantes ganes
d'anar-hi, es veu, que no hi cabia. La
veritat és que he quedat molt tran-
quiüa. Ara dormo millor i tot...

-Ai, ai, ai, ai, ai...
-Que no em creieu...? I no creieu

que sigui un bon signe que tanta gent
togui ganes d'anar al Parlament?

-És un signe d'analfabetisme polí-
tic! No servirà de resi

-Però president, alguna cosa hi fa-
ran, al Parlament...

-Cobrarl I avorrir-sel
-President, hi ha una cosa que us

volia dir avui i és que sereu un perso-
Qatge insòlit en la nostra història re-
cent perquè sereu un ex-president de
Ja Generalitat üs n'anireu d'aquesta
casa tranquil·lament essent ex-presi-
dent. D'aquesta casa, fins ara els pre-
sidenta només els havien tret a cano-
nades o morts.

- N o hi havia pensat. És veritat
encara em falten dos mesos. E§-
que en aquests dos mesos no pas-

sarà res. No se sap mai, això. Però és
veritat el que dieu. No hi havia pen-
sat.

- A la gent del carrer li preocupa
molt què fareu com ex-president?
Incordiareu el nou president..? No
voluntàriament, sinó com a imatge.,.

- E n imatge potser sí, si no és que
ho fad més bé que jo.

M canvi de president

-Aquest tràmit d'un president que
cessa i un altre que entra, no l'hem
viscut mai, nosaltres.

—El problema està en que a hores
d'ara ningú no sap com se farà, això.
El nou president serà designat pel
Parlament i anomenat pel Rei. Però el
Rei vindrà aquí per donar-li possesíó
del càrrec, vindrà el cap del goven,
seré jo com antic president qui U pas-
sarà el càrrec..* A més, el noti presi-
dent no serà com jo president de la
Diputació de Barcelona, una Diputa-
ció de 7.000 a 8.000 empleats amb un
pressupost de 14.000 milions de pes-
setes. És la Diputació més important
d'Espanya. Jo haig de dimitir de pre-
sident de la Diputació. Però no sé com

he de dimitir. Com s'arregla tot això?
Ningú no ho sap I No sabem què fa-
rem. Esperem que el senyor Suares
torni de l'Iraq d'haver comprat petro-
li, si és que en pot comprar...

—Oh, avui a la televisió deien que
sí, que ens portarà molt de petroli...

—Pels encenedors I
-Però vós no creieu que les Dipu-

tacions acabaran desapareixent?
- N o . Amb el manteniment de les

Diputacions i dels governadors, no sé
pas què es podrà fer amb l'Estatut. Fa
riure, més aviat, o potser plorar.

El futbol, pitjor
UtUque la política

-Una vegada vós vau dir una cosa
que jo us he citat moltes vegades.
Déieu que els catalans com que tenim
raó, i en tenim, ens pensem que ens la
donaran. I que no s'havia vist mai
que un Estat amb tots els seus poders
donés la raó a una minoria pel sol fet
de tenir raó.

-Això passa com al futbol. El sen-
yor Núfiex reclama penaltb I té tota la
raó, però es pensa que reclamant a<
Madrid en treurà alguna cosa. l i do-



naran més penaltís, encarat Això del
futbol ós terrible. He passat vuit dies
malalt I Quin món, pitjor que la políti-
ca] Diuen de la política, però jo la pre-
fereixo mil vegades al futbol. L'altre
dia me'n vaig anar a dormir a 2/4 de
5, amb això del futbol. I diuen que pel
partit Barcelona-Valencià que s'ha de
jugar aviat pensen recollir noranta
milions. El Barcelona pensa recollir
noranta milions I Fa rodar el cap.

-Veieu com ós injusta la gent.
Diuen que el futbol és un espectacle
popular. I en canvi el Liceu, que és
molt més baratet, diuen que és un es*
pectacle aristocràtic.

—Però digueu-me una cosa, on
penseu instal.lar-vos, quan...

—A Barcelona. A Girona han estat
molt gentils oferint-me diverses cases.
Després es va dir que si a Tarragona.
Després als afores de Barcelona. Però,
definítivamente, serà a Barcelona. A
un pis. I us asseguro que no em que-
daré per incordiar... Em van dir que
alguns van estar molt contents en sa-
ber que marxaria de Barcelona. Al-
menys ens el traurem de sobre, van
pensar.

Les memòries del
president

—És que hi ha persones que ocupen
molt lloc. I vós l'ocupareu. Hi ha una
altra cosa que segurament us
decidireu de fer: les vostres
memòries...

—No. Hi ha una colla d'e-
ditorials que han dit que edi-
tarien les meves memòries.
Bes. Us diré una altra cosa:
jo no tinc res aquí, ni un llen-
çol ni un mocador. La meva
dona i jo vam venir amb una
maleta. Era una aventura.
L'altre dia em deia el meu fill
que tinc 87 caixes emmagat-
zemades a Tours.

—El vostre arxiu ós impor-
tantíssim. Algú l'ha d'orde-
nar i planejar per tal que es
converteixi en una llarga his-
tòria. Ho teniu planejat això?

-Si . Durant tota la meva
vida he acumulat molts pa-
pers que ara s'han de classi-
ficar... No, classificats ho es-
tan molt perquè jo hi he tre-
ballat molt a l'arxiu, però ha
anat augmentat i s'ha con-
vertit en molta paperassa. Jo Sudrez ha portat de l'Irak petroli pels encene-
sóc un home que des dels 17 dors.

9

anys quan vaig ser de la junta del cè-
lebre CADCI i durant tota la meva vi-
da, paper que em queia a les mans
paper que he guardat. Però a Catalun-
ya i a Espaia, els polítics que han es-
tat protagonistes no han escrit res. La
història no s'explicat en aquest país.
Hi ha aspectes importants durant
aquests 80 anys últims de la meva vi-
da dels quals ningú no n'ha parlat.
Absolutament ningú. Els grans prota-
gonistes no han escrit. El meu arxiu
pot servir demà.

-M'imagino que, a part d'una me-
mòria fidel, teniu una memòria emoti-
va, que recordeu moments...

- A veure si recordeu la primera
vegada que ens vam veure? On va
ser?

- A París, l'any...
- S i però a on? Ja us ho diré, a la

llibreria del Soriano.
Retornant a la qüestió de les me-

mòMemòries, hi ha un altre problema
important i és que potser sóc massa
jove per a escriure les Memòries. No
seria millor fer com a Europa i no
obrir els arxius històrics fins 25 o 80
anys després dels fets? A França són
50 anys! Tot plegat, no sé si les meves
Memòries no haurien d'esperar com a
mínim deu anys més. És un problema
que m'he plantejat a mi mateix moltes
vegades. Aquí van passar coses enor-

Això del futbol és terrible. He passat^
vuit dies malalt! Quin món.

mes i jo les he viscudes. No sé si seria
millor esperar que algunes coses Iw
diguessin els altres. No ho sé... r

'M
Volien destruir

Catalunya i no han pogut f
1

—Em deixeu acabar? No em refe-
reixo a aquests que publiquen les Me-
mòries després de morts. No fón la-
ceres I A mi m'interessaria estabftr
com vam arribar a algunes lituadonf,
per què? A mi em van expulsar dd
meu partit. Quines van ser les raonf?
El mateix Companys... Per què? Tao*
tos i tantes coses que no acabaríem suri*

—Com en totes les coses, sempre U
ha algú que se'n porta la part del Utó«
tant per part dels vencedors com del*
derrotats. L'ad versió que ens va tesi?
Franco als catalans va ser ferotgft- •
Sempre recordo aquella frase de Ser,

trono Súner: «Tenemos Cataluna a la
punta de las bayonetas». 0 sigui, que
la idea era acabar amb el nostre país.

era claríssim. Quan Catalunya
va caure es.va acabar la guerra. Sem-
Pre es parla de la batalla de Madrid,
?*rò la batalla en la qual va perdre
definitivament la República va ser la
^e Catalunya...

-El dia que Franco va arribar a
poblet es va acabar tot. Però avui dia
J° viatjo molt per Catalunya i trobo
*** Ajuntaments molta nois de 25 i 30

que han recobrat la fe i la con-
J en el futur. Això cal explicar-
]°- Hi ha moltes facetes del passat i
del present i del futur.

-Aquests anys de franquisme, pe-
^· han fet malbé moltes coses en
ï£iuest pals. El franquisme ens ha
Pencat la columna vertebral com a
País. Ens hem tornat com apais una
sent esporuguida, una gent que no té
pa seguretat en ella mateixa. Una de
•es coses dels meus contemporanis
^ e em posa més nerviosa és la man-

ca de seguretat en ells mateixos. La
dictadura, aquest pare cruel que ha
estat Franco, ha destruït també la ca-
pacitat de decisió de la gent Hi ha
una actitud com amorfa, arraulida i
ens costarà soxtir-nos-en.

La gent encara té fe

- N o opino com vós. En set o vuit
mesos he parlat almenys amb sis-
cents o set-cants batlles de Catalunya.
Jo crec molt en els joves. Aneu a
Beus, o a Vilafranca o no sé... a To-
rredembarra, i hi trobeu una colla de
gent que té fe, que té confiança en
aquest pals i que treballen, fan coses.
El que passa és que potser aquesta
gent no ha arribat encara a madurar
prou. £• engrescador anar per
aquests móns com vaig Jo 1 trobar
gent amb fe. Amb fe. No parlen de
ximpleries que no interessen ningú.
Parien de la realitat d'aquest pals, «1
volen fer fort 1 ric, i volen que la de-

mocràcia sigui realmente veritat Però
això sóc tan optimista de cara al fu-
tur. Un petit exemple: aquest mati jo
be anat a Hospitalet, a l'entan-ament
d'aquest policia municipal que
matat He trobat l'alcalde, potser
té ni 35 anys, é i socialista preciï
ment. He parlat amb ell: quins probl
mes enorme té i quina fet Qui dur;
portar endavant el seu pensament Ai-
xò és important! I aquest Estatut que
ens ve no servirà per a ras. Per a
dividir-nos. Aquest paii serà Ingover-
nable. De tants poders com hi haurà,
no manarà ningú* Manarà el poder
central 1 al capità general. Nosaltres,

€o. Tingueu en compte que nosaltres
o tenim cap pes polític. Nosaltres

només tenim una cota de nostra, que
és la que ha guanyat: la nostra unitat,
la nostra autoritat morWl. Tot el que
no sigui ser fort a Madriu, resi Com el
que ha passat ara: el slnyor Suaràs
va donar a aquests diputats un Esta-
tut i el van acceptar. Potser no podien
fer altrament. La política té unes



Durant íoía /a meva vida he acumulat molts papers que ara s'han de classificar.

litats de les quals no pots fugir. I la
realitat de Catalunya ós que el que s'-
ha aconseguit fins ara s'ha aconseguit
en moments de gran unitat. D'ara en
endavant això serà un problema enor-
me. Si nosaltres no refem aquesta uni-
tat, no tindrem cap autoritat. I tant li
farà que hi hagi Fraga, com Suares,
com Felipe Gonzàlez.

Les dretes i les esquerres

—President, voldria explicar-vos**
una anècdota. Quan ja vaig estrenar
clandestinament la meva obra de tea>
tre sobre Francesc Layret, em va
agradar enviar-ne el text a una sèrie
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de gent que en aquells moments feien
política. I un polític de centre, per en-
tendre'ns, em va contestar una carta
molt amable que venia a dir: «Maria
Aurèlia, fas mal fet en aquesta obra
de burlar-te de Francesc Cambó. Va
ser un gran home i, a més, si nosal-
tres desitgem que Catalunya tingui un
futur nacional necessitem una dreta i
una esquerra». Jo li vaig contestar
molt amablement també dient: «Sí, és
cert. Falta una dreta. A veure si la
fas, perquè en el meu record les dre-
tes al primer tret se'n van totes a Bur-
gos». Això és terrible. En un moment
determinat les esquerres es troben do-
minant un país perquè les dretes di-
miteixen.

-E l tema de les dretes i les esque-

rres a Catalunya, ara es plantejarà da
nou. Mireu, una de les vegades que jo
vaig estar a Madrid amb el cap de go-
vern vaig aconseguir que l'esquerra
—en aquest cas el Partit Comunista*
formós part del govern de Catalunya.
S'hi oposaven tots: les dretes d'aquí i
les d'allà, el Suàrez i tots una mica.
Aquest pafs ós d'esquerres, això és
evident. Però la qüestió consisteix en
el següent, fixeu-vos-hi: si mana l'as-
querra, això no marxa. Si mana li
dreta, tampoc. Sembla que el Partit
Socialista tornarà a ser el partit majo-
ritari, pot arribar a governar pactant
amb el Partit Comunista i tirar enda-
vant. Però això és irrealitzable, per-
què encara que la dreta no sigui ma-
joria, un dels partits de la dreta és el
partit del govern d'Espanya. Però tu-
posem que el senyor Pujol i la ÜCD
guanyessin. Tampoc no podrien gover-
nar perquò l'endemà tindrien mig
milió de persones al carrer. Aquesta
és la situació. Aleshores, si volem ti-
rar endavant aquest pals que encara
està en plena convalescència de la
dictadura, cal trobar un terme mig. I
a més, què governaríem? Si resulta
que aquí tenim un centenar de delt-
gats de l'Estat que cada dia tenen méf
força, si aquí tenim uns governador!
que manen més que ningú, el gover-
nador general, el capità general, ell
presidents de la Diputacions... Nosal-
tres tindrem 340 diputats, si compten
els diputats de Madrid, els diputat!
provincials i els que seran elegits ara*
Si els partits no troben un terme mig*
això ós ingovernable. Les esquerres no
poden manar a Catalunya sense te*
dretes i les dretes no poden manar
sense les esquerres. Aquesta és la «*'
tuació preocupant del moment actual
La resta és fer volar coloms. Això no
vol dir que haguem de ser pessünia-
tes. Jo, a l'últim moment sempre W
trobat la formula. Cal treballar per-
què es trobi de nou la fórmula. I hi b*
una altra cosa: el pensament polític
dels homes que governen Espanya no
és el del 1977. Ara hi ha un corrent
molt fort contra nosaltres i cada dit
ho serà més. Es veu en totes les cotef
que passen. Aquí venen els minlftref
ara i si venen a veure'm, venes i fi no
venen, doncs no venen i avall. Cada
dia tindrem més dificultats i el govern
cedirà menys. Com que no tenim cap
poder polític, a Madrid no comptem
per a resi No hi ha partits catalana*
Tots eh partits, tots, estan lligat» a 1*
política dels partits espanyola que re-



presenten la ideologia d'elli. L'única
solució éf com vam fer l'any 77: doi
mesos de negociacions, dos masos dis-
cutint, barallant-me per a constituir el
que va permetre la Generalitat, el
meu retorn aquí, la formació del go-
vern, etc. Si en aquestes circumstàn-
cies no es produeix un fet semblant,
no só com aniran les coses. En aquells
moments del 77, l'Estat ens necessita-
va, pesava aquesta força moral de Ca-
talunya, no es podia prescindir de Ca-
talunya.

Ens volen aigualir
l'autonomia

-Pel que fa a la política actual
d'autonomies arreu de l'Estat espan-
yol, recordo una anècdota antiga però
que podria tenir actualitat. Els alum-
nes de l'Institut-Escola vam fer l'any
31 o 32 un viatge a Madrid, quana els
catalans érem els únics que havíem
demanat l'autonomia - e l s bascos en-
cara no s'havien organitzat de cara a
l'Estatut, i a València i a Mallorca el
més calent era a l'aigüera. Érem en
aquells moments els únics que havíem
demanat l'autonomia: érem els do-
lents, érem l'hereu escampa, els fills
dolents, el fill pròdig que se'n vol anar
del sacrosant Estat espanyol. En tot
aquest viatge a Madrid vam trobar
una hostilitat antlcatalana ferotge. La
política de la dreta espanyola havia
estat hostlitzar tota le gent d'Aragó i
de Castella contra els catalans dolents
que se'n volien anar de l'Estat espan-
yol. Això en aquests moments no exis-
teix amb la mateixa intensitat..

-Quan nosaltres l'any 77 demanà-
vem l'autonomia, a Espanya encara
ningú no en parlava, üna mica els
bascos i prou. Llavors, no sé si inten-
cionadament o no, el propi govern co-
mença a parlar que si «las regionei,
los paises»... Comença a engegar. I
com més s'engeguen ells, més perdem
nosaltres. El govern vol fer totes les
autonomies iguals. Això voldria dir
que estaríem liquidats. Fer això no
sóc federal, per això no crec en els
bascos, ni en els gallecs... Només creo
en nosaltres. I per això no crec en els
Països Catalans. Culturalment, si. Pe-
rò en política, no, perquè això ens dis-
minueix. Si els catalans ens desviem
dels nostres deures, no arribarem
lloc. El govern va engegar
totes les autonomies per
aigualir-nos la nostra.



Monsenyor Ènrique Tarancón diu sense embuts que això de les autonomies no ho
veu massa clar.

LA DRETA ES REFIAVA DE L'ESGLÉSIA

Neutralitat per al vot
ALBERT GARRIDO

Hi han esglésies i esglésies. Hi han esglésies intervencionistes
en els afers politic-electorals i d'altres que no ho són.
Sortosament aquest ós el cas de la jerarquia catòlica catalana,
dels bisbes catalans, els quals amb la seva crida al vot no han
fet res mós que comportar-se com un cos dvil sensible a les
necessitats de la ciutadania sense caure en els vids de
conducta que més d'un cop i més de dos s'han posat de
manifest a altres instàncies catòliques, com per exemple el
Vaticà.

No vol aquesta crònica reiterar allò
que la setmana passada exposà en
aquesta mateixa revista Josep Bigor-
dà, sinó fer un recull de reaccions i
establir certes diferències entre les
vuit diòcesis del Principat i el que es-
peraven alguns sectors ideològics.
Perquè no deixa de ser important que
al mateix temps que un cardenal d'u-
na certa «nouvelle vague» reformista
com monsenyor Vicente Ènrique i Ta-
rancón diu sense embuts que això de
les autonomies no ho veu massa clar,
o que monseyor Yanes trenca una
llança en favor de l'Estatut de Centres
Docents que el partit del Govern ha
presentat al Congrés dels Diputats, els
caps visibles de l'Església catòlica ca-
talana es mantenen en una estricta

neutralitat i es limiten a demanar el
vot sense més prevencions que les que
es poden fer la pràctica totalitat d'e-
lectors.

Arran de les eleccions generals de
l'ú de març de l'any passat un diri-
gent polític de la dreta va confessar a
un cercle reduït de coneguts que espe-
rava «una mica d'ajuda moral» de
l'Església. Hores d'ara l'home deu
estar-se fent creus que l'ajuda no hagi
arribat malgrat que tota la gamma dels
vermells és a les portes de la Genera-
litat, Els hàbits italians, de moment,
encara són només italians.

Vist amb perspectiva s'entén que al
cardenal Tarancón no li agradi massa
això de l'Estat de les autonomies. £1
purpurat és dels que pensen que

l'Església ja ha fet tot el que havia deü
fer i que ara toca donar suport a les
opcions conservadores, de manera,,
que quan veu neutralitats com la ca-|;
talana pensarà —pensa- que la des-f:
centralització no convé gens ni mica-
si es vol continuar intervenint en el,.;
procés polític en favor d'un sector so-]-I
cial. És a dir, que l'oposició del carde-
nal a la ràpida descentralització de i
l'Estat no és un afer de tipus ideolò-;
gic, sinó de por a deixar les regnes del!
poder de persuassió que la confessió;
catòlica té entre determinats mitjans. •

La impressió en els sectors catòlics[..
més conservadors és de sorpresa J.
després dels reiterats exercicis de[
política de masses que ha protagonit-|
zat Joan Pau II. En aquests ambients i.
s'esperava una altra cosa més d'acord ;
amb el conservadurisme papal, perol
mai que els bisbes tiressin pel camí J
del mig, que és clar que no és el del |
centre. ' tf

Els bisbes han fet el millor que
dien fer. Davant de l'evidència que ell
poder econòmic a tots els nivells s'ha |
polaritzat extraordinàriament aques-f|
tes vigílies electorals, només els que-?|
dava la neutralitat si no volien ser |
identificats amb les campanyes impul-f
sades per la gran patronal, atès que *\
de l'Església, si algú n'esperava algun |
gest, era la dreta. Hauria estat una :
manera més d'enrarir una campanya T>
en la qual el debat no es substància en r
la discussió de les diferents opcions i-
que s'ofereixen a l'electorat, sinó en V
la dicotomia marxisme-antimarxis- Ç
me com si aquesta fos la darrera ba- !-
talla per a tots els estaments socials. 1

La gran patronal juga a això. ElS-'|
senyors Ferrer Salat i Molinas creuen, |
com el cardenal Tarancón, que la de- ;• •
mocràcia està prou consolidada com j,
per a prendre's les coses seriosament |
La situació és un mal presagi per a la ^
vida econòmica catalana en la mesu- ^
ra que entre els empresaris s'està |
agreujant la divisió entre petits i mit- ^
jans propietaris i els grans homes /
d'empresa, aquells que en definitiva /
tenen a les seves mans la supervivdn- I
eia dels petits i els mitjans, bàsics pet ,.
a que Catalunya tiri endavant en 1B |
fase de posar fonaments a la seva au* ú
tonomia. " |

Tot allò que es fad per superar dl- ;*
visions fictícies en la fase de construc- -;
dó del poder autonòmic té la virtut ;•
indiscutible de deixar que el resultat "j
final sigui fruit de la dinàmica social i_;
no de la pressió econòmica i psicològi- -
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ca. En aquest sentit és evident que la
posició de l'Església catalana és posi-
tiva i dóna possibilitats al debat polí-
tic, mentre que la gran patronal s'e-
quivoca de dada deformant les pers-
pectives de futur donat que cap gran
opció electoral de l'esquerra no va
més enllà de la defensa del saneja-
ment de la vida pública, l'estructura-
ció de l'autonomia i el reequilibri so-
cial. •

Ha començat
la campanya

Aquesta setmana comença la cam-
panya electoral. Des del 27 de febrer
fins el 18 de març tota Catalunya serà
un cartell, un slogan, una invitació al
vot. El debat polític intens que tot
just comença no pot, però, amagar el
fet que el trànsit del País Basc i Cata-
lunya cap a l'autonomia està generant
tensions de tota mena. Hi ha una me-
na de sospita generalitzada que sigles
de molt diversa procedència intenta-
ran fins l'instant abans que s'obrin els
col·legis electorals que el camí cap a
1 autogovern quedi barrat.

Dijous passat va ser assassinat a
Euskadi un coronel retirat, la vista
dels assassinats del carrer Atocha de
Madrid està posant més que nerviosos
els dirigents ultraconservadors, la
UCD continua ignorant les autonomies
o justificant-ne el fre, la Llei d'Auto-
nomia Universitària i l'Estatut de
Centres Docents posen en quarantena

aspectes importants de l'Estatut basc i
del català, tot un seguit d'esdeveni-
ments d'importància diferent estan
fent ressuscitar velles diferències en-
tre una Espanya i l'altra.

La campanya, si és tan i tan dura
como es diu, pot acabar de complicar
un panorama ja de per si mateix do-
minat pel contrast cridaner entre el
blanc i el negre. Fins ara les renúncies
a l'atac indiscriminat durant les tres
setmanes de propaganda pública, mí-
tings i debats són poc abundants. Res
no va més enllà de declaracions de
bons propòsits, unes manifestacions
conciliadores de Josep Benet i la vo-
luntat expressada recentment per un

en la mesura que de les quatre grans for-
ces polítiques és la que es presumeix
més feble a les urnes. De totes les
campanyes, la més dura probable-
ment serà la centrista, fins el punt
que aquest partit ha muntat un servei
per a seguir els actes dels seus rivals i
estar al dia de tot allò que diuen i com
ho diuen. Els centristes no vol deixar
de contestar res, volen ser l'element
més bel·ligerant durant aquestes tres
setmanes, d'una manera semblant,
però encara més contundent a com ho
van ser durant la campanya de les
eleccions municipals.

En definitiva, el partit del Govern
vol evitar que les eleccions basques i

La campanya electoral ha començat abans d'hora. Mentre els de CDC diuen que cal
«aixecar Catalunya», els iocialistes parlen de la tCatalunya Nova».

dels responsables de la campanya so-
cialista de tno crispar els ànim».

La realitat és que una campanya
que més que mai hauria de centrar-se
en la voluntat unànim de construir
sense excloure està dominada, més
que mai, per la por a perdre, a quedar
despenjat I aquí cal fer esment d'UCD

catalanes siguin la seva segona i ter-
cera grans derrotes electorals després
del que va passar a les municipals, i
s'ha apuntat a la coneguda tàctica
que qui pica primer pica dues vega-
des, la qual cosa, en plena cursa elec-
toral, és tant com dir «embolica que fa
fort». •

La geganta Inflltrada ANNA BALLETBÒ

Otero No-vas
El senyor Otero Novas, no hi toca, o millor dit, tot el

que toca ho embolica.
Mireu si la cosa és seriosa que en el text del «Esta-

tuto de Centros Escolares» en l'edició a cura del servei
de publicacions del Ministeri d'Educació l'article 28,
paràgraf fi diu que en els centres de Batxillerat i For-
mació Professional el Consell de Direcció tindrà, entre
altres, «un representante elegido por el personal no de-
cents». Certament l'Estatut és una indecència.

Ara, els que s'han iluit són els d'UCD que, per a ani-
mar la campanya al Parlament de Catalunya no se'ls ha
acudit millor empescada que organitzar un viatge del
conflictiu ministre a Catalunya com acte electoral I ei
ministre, Otero Novas les ha fetes de tots els colors: no
ha avisat a la Generalitat del seu viatge; ha dit que els

traspassos de competències aprovats per la comissió
mixta i per un Consell de Ministres d'ara fa un any del
qual en formava part com a ministre de la Presidència,
eren anticonstitucionals; ha citat les associacions de pa-
res d'alumnes dels centres privats a l'Hotel Bits, i .els
seus homòlegs dels centres públics a última hora a l'ae-
roport, etc.

Però el que encara s'ha lluït més ha estat l'Antón
Canellas utilitzant els organismes de l'Administració
per a posar-los al servei del seu partit I ha sortit el tret
per la culata i ha convertit tot aquest Carnestoltes en
un important acte de descrèdit electoral de «centristes
UCD». I pensar que són «el Partí do del Gobierno y la ex-
periència».

Bona nit i tapa't



L'ESTIRA I ARRONSA DE LA GENERALITAT

El garbuix dels traspassos
de les diputacions
JOAN CATÀ

Les diputacions no poden
desaparèixer, però sí que poden
«buidar-se de contingut», tot
traspassant les competències
traspassaries —que són la
majoria- a la Generalitat,
considerada com institució
política suprema a Catalunya.
L'estira i arronsa entre els
partits a fi de no perdre
parcel·les de poder atura de
moment els traspassos que ja
foren frenats per
l'administració central.

El restabliment de la Generalitat a
la tardor del 1977 endegà la institució
política catalana amb «personalitat
jurídica plena», però sense cap mena
de competències efectives. La disposi-
ció transitòria del Reial Decret de res-
tabliment provisional de la Generali-
tat atorgà al President Josep Tarrade-
llas les funcions, les competències i
les atribucions de la Presidència de la
Diputació de Barcelona. Josep Tarra-
dellas gaudí de poder efectiu com pre-
sident de la Diputació, no com a Pre-
sident de la Generalitat. La tasca de
la Generalitat era omplir de compe-
tències aquest òrgan autonòmic. Dues
eren les fonts de competències i serveis
per a la Generalitat: l'Estat i les dipu-
tacions.

Integrar les diputacions

Segons dictava el. mateix decret
una de les tasques de la Generalitat
consisteix en «integrar les actuacions
de les Diputacions de Barcelona, Giro-
na, Lleidai Tarragona en allò que
afecti l'interès general de Catalunya i
coordinar-ne les funcions en l'àmbit
de la Generalitat, tot mantenint les es-
mentades Diputacions llur personali-
tat jurídica». Quedava obert i marcat
el camí.
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traspassos, acordada, deixava en
mans de la Generalitat «tots els ser-
veis i funcions de les diputacions,
pràcticament es traspassava prop
d'un vuitanta per cent de les compe-
tències». En paraules de Joan Casane-
lles «les diputacions es quedaven amb
quatre coses i la Generalitat s'ho que-
dava tot». Jordi Petit Fonseré, secre-
tari de la Comissió mixta comentà a
L'HORA «els acords eren molts com-

plets i amplis, ja que contemplaven
els traspassos amb perspectiva de fu-
tur, en determinar clarament tot allò
que s'hauria pogut fer des de les dipu-
tacions en l'apartat de competències
traspassades». No era com l'any 31
quan les diputacions catalanes foren
absorbides des del primer moment per
la Generalitat, però a partir d'aquesta
proposta podien començar-se a acos-
tar ambdues situacions.

Tarradellas llimà
les, reticències

Els contactes entre Josep Tarrade-
llas i els altres tres presidents de les
diputacions catalanes llimaren les re-
ticències existents sobre un possible
centralisme barceloní. «No era
emportar-se a Barcelona les compe-
tències sinó integrar totes les actua-
cions, que es feien per separat, en un
pla conjunt portat pel Consell Execu-
tiu de la Generalitat» expliquen fonts
acostades a l'organisme polític català.

iE\s acords adoptats per la Comis-
sió Mixta obligaven les diputacions?
Aquesta pregunta trobà la resposta en
un decret emanat del Ministeri de
l'Interior, comanat per Rodolfo
Martin Villa, el qual especificava la
necessitat que els plens de les diputa- *
dons refermessin els acords.

La trava ministerial deixà ben clar.
quina era la posició del govern: entor-
pir al màxim l'assoliment de compe*
tendes per la Generalitat com fos. Si
en els traspassos de l'Estat, la lentitud
era la marca de la casa, en els de les
diputacions, que s'havien elaborat
amb molta cura per evitar dobles in-
terpretacions posteriors i que compor-,
tava el traspàs gairebé total en tots
els. àmbits, es torpedejava també la

D'esquerra a dreta: Arcadi Causada,
president de la Diputació de Giro-
na; Joan Casanelles, president de la
Comissió Mixta de Traspassos amb
les diputacions; Francesc Cailà, pre-
sident de la diputació de Tarrago-
na; Jordi Petit Fonseré, secretari de
la Comissió Mixta; i Francesc
Martí, vicepresident de la Diputació
de Barcelona.

Per a negociar en els dos fronts
—Estat i Diputacions— s'establiren
sengles comissions mixtes de transfe-
rències de competències. Justament el
5 de desembre del 1977 quedà articu-
lada la comissió Generalitat-Diputa-
dons formada per vuit persones no-
menades pel President de la Generali-
tat, i dues de cadascuna de les quatre
diputacions, concretament el secretari
i l'interventor. Presidia la comissió el
mateix Josep Tarradellas, el qual uns
quants mesos més tard la delegà en
un home de confiança i militant
d'ERC, Joan Casanelles.

Les setze sessions plenàries d'a-
questa comissió anaren com una seda.
Sense entrebancs es prengueren els
acords per unanimitat. La proposta de

OPINEN ELS
PARTITS POLÍTICS

Que el problema de les transfe-
rèndes de competèndes i serveis de
les diputacions a la Generalitat és un
problema polític, qui ho dubta?

L'actitud dels partits polítics serà,
doncs, decisiva per a l'esdevenidor
de les diputacions. Què en diuen els
quatre grans partits catalans?

Convergènda Democràtica de Ca*
talunya «entén que les diputacions
han de desaparèixer en la futura or-
ganització territorial de Catalunya».
Ara bé, predsa el portaveu conver-
gent, «això s'ha de fer de tal manera
que no sembli una major centralitza-
dó de l'administració local en bene-
fici de Barcelona, i naturalment efl
perjudici de les comarques de Cata-
lunya. Per tant aquest procés ha os
ser simultani entre la desaparició de
les diputacions i la creació dels òr-
gans comarcals els quals han de 8®"
els que rebin la major part de com-
petèndes de les diputadons». En vis*
ta al futur, CDc afirma que «nosal·

tres sempre hem donat suport al
traspàs de competències des de la
Diputació a la Generalitat d'acord
amb el ritme i amb la profunditat
que la mateixa Genralitat ha dema-
nat»,

El Partit Socialista Unificat de Ca-
talunya fa una valoració negativa de
l'actitud de les diputadons sobre els
traspasos. Les paraules de Jordi Co-
nill, de l'executiu del partit les justi-
fica «l'actitud de certs partits dre-
tans, les exigències del govern provi-
sional, per una o altra raó, les dipu-
tadons no han exercit un pressió
que estava al seu abast per a, man-
comunadament, ajudar a accelerar
el procés de traspassos». En el futur
pensen els comunistes que «una ve-
gada tinguem el nou govern, caldria
coordinar els serveis de les diputa-
cions i subordinar-los a les direc-
trius polítiques de la Generalitat. Fet
això, buidar de competèndes pro-
gresivament les diputadons fins a la
seva extinció d'acord amb el nou
marc institucional 1 d'ordenadó te-
rritorial que vagi definint el Parla-

ment de Catalunya. Sense oblidar la
racionalització de la seva gestió mit-
jançant una profunda reforma admi-
nistrativa interna i altres mesures
de control que augmentin la seva
eficàcia administrativa».

Per als Centristes-UCD, segons Pe-
re Pascual, «tant el PSC com el PSUC
volen la desaparició ràpida de les
diputadons. Nosaltres com a cen-
tristes ens sembla millor no córrer
tant mentre no hi hagi una adminis-
tració comarcal i supracomarcal
arrelada a casa nostra. Val més que
puguin subsistir les diputadons per
no deixar més abandonades les co-
marques que ja ho estan força». De
tota manera creuen que a llarg ter-
mini «les diputadons tindran l'àmbit
territorial que marqui el Parlament
de Catalunya». Per als ucedistes «cal
que les diputadons facin una tasca
de promoció i estímul de l'activitat
econòmica així com de la industria-
lització de les comarques més que no
una tasca administrativa».

El Partit dels Scoalistes (PSC-
^ fa una valoració positiva de

l'actitud de les diputacions actuals
segons Francesc Marti, socialista i
vicepresident de la Diputadó de
Barcelona «puix que les declaracions
de les diputacions han deixat implí-
cita la subordinació a la Generalitat
Completament positiva la de la de
Lleida. No ve al cas la de Barcelona
que ja es manifestà i fou refermada
en l'entrada dels nous diputats. De
les de Girona i Tarragona cal enten-
dre que el matis de comarcalització
ha de tenir en compte que la Genera-
litat no pot afrontar seriosament una
descentralització sí no hi ha transfe-
rències de les diputadons. Cal supo-
sar que el dia de demà els que ara
han votat transferèndes, ho conti-
nuatan votant». De cara al futur els
socialistes veuen les diputacions
amb un «paper de subordinació a la
Generalitat, i suport material i tèc-
nic a la Generalitat fins que es pro-
grami un procés de transferèndes
que implicarà forts problemes polí-
tics». Pera Francesc Martí, en qual-
sevol cas, «la Diputadó de Barcelona
ha de ser el suport de la Generalitat
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MANARÀ MÉS LA GENERALITAT O LA DIPUTACIÓ?
Josep Tarradellas ha estat i és en-

cara president de la Generalitat, i
també de la Diputació de Barcelona.
El nou president elegit pel Parla-
ment del 20-N, ja no serà alhora cap
de la Diputació. Aquesta s'haurà de
reunir en sessió extraordinària per a
elegir el seu nou president.

Si ambós presidents són del
mateix partit, o bé els seus partits
han realitzat un pacte polític, les re-
lacions Generalitat-Diputació poden
anar rodades, però si no ós així,
què?

La voluntat favorable als traspas-
sos de competències fou explicitada
per les formacions polítiques repre-
sentades actualment a la Diputació
en els discursos de presa de posses-
sió del passat 26 d'abril. Els seus 51
diputats estan repartits així: 19 de
CiU, 17 del PSG, 12 del PSUC i 3 de
CC-UCD

Malgrat això l'existència de la
dualitat de poders sempre pot ser
font de conflictes tant de jurisdicció
concreta de les tasques a portar a

terme, dels pressupostos, de les de-
pendències i també dels funcionaris.

Per ara la Casa dels Canonges)
com la majoria dels edificis que usa
la Generalitat, pertany a la Diputa-
ció. La impremta de la Casa de la
Caritat que edita tots els impressos
de la Generalitat també és propietat
de la Diputació.

Més de la meitat del personal de
la Generalitat són funcionaris cedits
per la Diputació, ós a dir treballen
per la Generalitat però cobren de la
Diputació. Els mossos d'esquadra
depenen de la Diputació, no pas de
la Generalitat. Podria per tant
donar-se el cas extrem que els mos-
sos d'esquadra no saludessin el pre-
sident de la Generalitat, i sí que ho
fessin al de la Diputació. Sembla, pe-
rò, que aquest és un dels problemes
concrets que pot tenir una solució
més ràpida. La Llei de Policies Autò-
nomes contemplarà segurament els
mossos d'esquadra com a policia au-
tònoma i passarien a dependre de la
Generalitat directament.

Fins i/tot els mateixos cotxes ofi-
cials de la Generalitat són de la
Diputació.

Amb els números segurament
quedarà més clar. Enguany el pres-
supost de la Diputació ós catorze ve-
gades més gran que el de la Genera-
litat, el qual amb prou feines s'acos-
ta als mil milions de pessetes.

Josep Tarradellas no traspassà en
els" primers moments els poders de la
Diputació a la Generalitat per dos
motius: no li feia falta perquè mana-
va a ambdues institucions, i ho veia
tot molt més clar si els acords depe-
nien d'una corporació franquista do-
nada ja que no feia oposició dels.
de la Diputació, que no pas haver de
fer aprovar els acords en una Gene-
ralitat amb els partits representa-
tius.

Qui serà el successor de Josep Ta-
rradellas? A la Generalitat ho deci-
deix el poble català el proper 20 de
març, a la Diputació sembla que es
decidirà en funció dels pactes de go-
vern de l'executiu català.

feina feta amb un decret tret de la
màniga.

La Diputació de Barcelona ho apro-
và ràpidament, les altres tres rugiren
d'estudi, sense fer però cap declaració

en contra. S'interpretà com a com-
plert el tràmit i s'elevà l'informe al
President Josep Tarradellas a fi que li
donés el vist i plau.

En aquesta darrera sessió de la Co-

ES A L'ONA
A l'ona de Ràdio Joventut,

a més a més

ELS DIVENDRES,
«GUIA» LLIURE

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

missió Mixta quedà palès que totes les
competències anaven a parar a la Ge-
neralitat, tots els funcionaris de les
diputacions quedaven adscrits funcio-
nalment a la Generalitat i que s'incor-
poraven a la Generalitat tots els re-
cursos de les diputacions. «No fèiem
desaparèixer les diputacions però les
buidàvem de contingut, tot garantint
només la seva vida política» explicà
Jordi Petit Fonseré.

De la Generalitat, passant pel Con-
sell Executiu, la proposta de transfe-
rències s'envià a Madrid. Encara no
hi ha hagut resposata. En no ser pu-
blicada al BOE no té valor jurídic.

Congelat el procés per l'administra-
ció central, paral·lelament s'inicià la
discussió de l'Estatut La seva aprova-
ció deixà sense efecte el decret que es
treié de la màniga el govern, ja que
aquest decret feia referència al proce-
diment de traspassos de les diputa-
cions als ens preautonòmics, i la Ge-
neralitat deixà de ser provinsional
amb l'Estatut sancionat oficialment
Les fonts jurídiques consultades per
L'HORA han assegurat que a partir de
la publicació de l'Estatut, és justa-
ment el seu articulat el que obliga en
matèria de traspassos.

Dues menciona es troben a l'Estatut
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sobre aquest embolicat tema dels
traspassos. A la disposició addicional
quarta s'assenyala que «a partir de
l'entrada en vigor del present Estatut,
els pressupostos que elaboraran i
aprovaran les Diputacions Provincials
de Barcelona, Girona, Lleida i Tarra-
gona seran units al de la Generalitat».
I a l'apartat setè de la disposició tran-
sitòria sisena s'esmenta que «les dipu-
tacions Provincials de Barcelona, Gi-
rona, Lleida i Tarragona poden trans-
ferir o delegar en la Generalitat de
Catalunya, d'acord amb allò establert
en la legislació de Règim Local,
aquells serveis que per llur pròpia na-
turalesa requereixin un plantejament
coordinat, i poden conservar l'execu-
ció i gestió d'aquests mateixos ser-
veis».

Aquesta segona disposició deixa
sentades tres premisses: cal l'acord
previ de les diputacions per a totes les
transferències de serveis d'aquests
ens provincials, només podran
transferir-se tots aquells serveis que
necessitin d'una coordinació en el Beu
planejament, i la nova llei de Règim
Local que han d'aprovar properament
les Cortes ha de ser tingudaen comp-
te en l'estructuració de les transferèn-
cies. . . .

Aquesta Llei de Règim Local pot ser
una nova trava a l'autonomia. Con-
cretament en l'apartat de les diputa-
cions. La incògnita rau en les feines
mínimes que se'ls assignin. En la llei
franquista aquestes feines eren ben
poques. En la nova llei sembla que se-
ran ampliades a fi de dificultar els
traspassos als òrgans autonòmics. La
solució segons Francesc Marti, vice-
president de la Diputació de Barcelo-
na, passa per «una lluita intensa per a
donar la interpretació més àmplia
possible del que són serveis coordi-
nats, per subordinar els serveis mí-
nims no transferibles a les directrius
de la Generalitat també, en poques
paraules, la Generalitat ha de fer for-
mar les quatre diputacions. Inicial-
ment, amb urgència, cal caminar cap
a transferències funcionals».

L'acord de les diputacions ha estat
pres ja, si bé llevat de la de Lleida, i per
descomptat de Barcelona, s'ha posat
un «però». A Girona s'aprovi, abans
que Arcadi Calzada fos nomenat nou
president en substitució del candidat
al Parlament Joan Vidal i Gaiola, una
moció convergent, amb el suport dels
ucedistes i l'oposició dels socialistes,
que exposava la voluntat favorable

als traspassos però també la impossi-
bilitat de fer-los efectius abans que el
Parlament de Catalunya no es pro-
nunciï sobre la divisió territorial ca-
talana. Justament el nou president
membre de CDC, declarà en el discurs
de presa de possessió que l'etapa dels
traspassos a la Generalitat «requerirà
una gran dosi de responsabilitat» a fi
d'evitar que tot aquest procés impli-
qui «desatenció als municipis de les
nostres comarques». I afegí «no posa-
rem bastons a les rodes. Al* marge de
futurs esdeveniments que puguin
aconsellar variar la dinàmica inicia-
da, tenim el decidit propòsit de conti-
nuar la tasca començada». Gairebé el
mateix aprovà el ple de la Diputació

anar plegats, a Lleida els convergents
van votar a favor de la proposta d'in-
dependents i socialistes, L'acord apro-
vat fou molt mes contundent a favor
dels traspassos que cap dels altres, tot
rebutjant la província explícitament
com a divisió administrativa. Els vots
en contra foren els d'UCD que és l'a-
grupació política que ostenta la presi-
dència pnit) Jaume Cullerè.

Per a diferents observadora polítics
les noves diputacions democràtiques
estan donant credibilitat, mitjançant
l'acció de CiU i CC-UCD a unes institu-
cions plenament desprestigiades fins
ara. Aquest fet representa un gran pe-
rill per a l'autogovern proclamat a
l'Estatut ja que l'administració oen-

La Generalitat haurà de coordinar les diputacions tard o d'hora segons les afirma-
cions dels partits.

de Tarragona presidida pel conver-,
gent Francesc Cailè amb l'oposició de
PSC i PSUC, però tot afegint-hi una
nova condició per l'efectivitat dels
traspassos, a partir de quan unes no-
ves entitats polítiques aprovades pel
Parlament substitueixin les diputa-
cions. «Aleshores —explicà Francesc
Caila a L'HORA- la diputació oferirà
el traspàs de competències perquè els
poders de les diputacions reverteixin

. en aquests nous organismes per a do-
nar poder a les comarques però depe-

* nent de la Generalitat, no com ara, de
l'Estat». La posició socialista solicíta-
va l'immediat traspàs una vegada el
Parlament hagués pres possessió. Si a
Girona i Tarragona CiU i UCD van

traí usa les diputacions per a jugar
contra la Generalitat, màxima expres-
sió de la voluntat autogovern segons
l'Estatut aprovat per tots els partits
parlamentaris. Corrobora aquesta opi-
nió el pensament de Joan Caaanelles
«per patriotisme tots els diputats cata-
lans de les diputacions haurien de di-
mitir i cedir tots els poders al Parla-
ment de Catalunya i la Generalitat
Però el poder és difícil d'abandonar».

Tot plegat conforma la teranyina
existent sobre les competències i ser-
veis dels diferents òrgans de poder a
Catalunya. Posar llum a aquest gar-
buix que presideix les relacions entre
les diputacions i la Generalitat no serà
bufar i fer ampolles. •



AMB EL RERAFONS DE LA INCÒGNITA BASCA

Els dimonis familiars
PEDRÓ ALTARES
El fantasma del carrer Atocha, o el síndrome, com volgueu, ha
recorregut com un calfred tot el Madrid conscient. La setmana ha
estat dominada per aquesta exhumació judicial, tres anys després,
d'allò que fou anomenat tia setmana tràgica de Madrid», el gener
de 1977.

Tot un museu dels horrors. I un
motiu de reflexió sobre la violència
sempre latent en aquest país i sobre
les obscures forces que la propicien.
Aquesta és encara terra de víctimes i
de botxins. I per a alguns, la política
un pretext per a matar. Cap activitat
no ha pogut sostreure's al judici de
l'Audiència Nacional. Fins i tot el can-
dent tema de les eleccions per als par-
laments d'Euakadi i Catalunya i el re-
ferèndum andalús han deixat pas en
lea primeres planes dels diaris, i en els
passadissos del Congrés, al record de
la «matança d'Atocha». Ni tan sols po-
dem tenir el consol que fos l'última
sang, ni els últims assassinats. Hi ha
hagut després molts altres dies trà-
gics.

Algú busca provocar
Alguns barris de Madrid portaven

dies de constants pintades de «Atocha
libertad» o «Amnistia para los deteni-
dos de Atocha». Lerdo de Tejada, un
dels principals encausats, ja la té sens
dubte a Argentina o Brasil, després de
la seva rocambolesca i no gens expli-
cada desaparició després d'un insòlit
permís. En fi, les pintades eren només
una part del programa feixista de la
setmana. Tota la ciutat va oferir di-
lluns 18 un aspecte inusual amb pre-
sència massiva de la força pública. La
universitat havia anunciat jornada de
lluita i els «fatxes», «dia de cacera del
roig». No hi va haver però incidents
greus i la cosa no va passar de grups
ultres que intentaren aixecar barrica-
des en el cor de la famosa «zona na-
cional».

A l'Audiència Nacional, i des de les
sis del mati, hi havia cua per assistir
al judici. Els primers llocs eren ocu-
pats per grups ultres en actitud provo-
cadora unes vegades i d'altres, clara-
ment insultant. Alguns entraren a la
sala, no gaire gran, del judici. Molts
advocats, una colla de periodistes i
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una insuportable tensió a la sala du-
rant les declaracions dels acusats de
ser els autors materials dels trets,
José Fernandez Cerra i Carlos Garcia
Julià, i dels còmplices com Francisco
Albadalejo, aquest últim secretari del
sindicat vertical del Transport a
Madrid. Correctament, fins i tot po-
lidament vestits, els acusats van fer
gala d'una fredor esgarrifadora, es
van desdir de les seves declaracions
anteriors i no desaprofitaren l'ocasió
de fer un míting polític. Era molt clar,
i no sols per les enganxines a les sola-
pes dels seus partidaris, que es tracta-
va de polititzar al màxim el judici.
L'orquestració, dins i fora de la sala,
fou en això diàfanamet clara: els fei-
xistes, com l'ETA o altres grups terro-
ristes «maten també per ideologia».
Terrible sessió on els únics que sem-
blaven tenir assajat el tema eren els
acusats, un dels quals, Glòria Hergue-
das, que era al banc dels acusats per

encobridora, va arribar a riure de
manera ostensible quan un dels su-
pervivents de la massacre, Alejandro
Ruiz Herta, contava els fets amb la
veu trencada per l'emoció.

Ningú no va gosar fer ni un mur-
muri quan va testimoniar Maria Dolo-
res Gonzàlez Ruiz, muller de Javier
Sauquillo, clivellat al seu costat. D'a-
leshores ençà, Maria Dolores ha so-
fert tres greus operacions i el seu es-
tat de salut és molt delicat. Pesa ara
32 quilos. És impossible de descriure
el dens silenci quan assenyalà Fer-
nandez Cerra, el qual va mirar al sos-
tre, com distret. La figura de Maria
Dolores Gonzàlez Ruiz, lluitadora per
la Uibertad des dels seus temps de la
universitat i companya en aquells
temps d'Enrique Ruano, un estudiant
que va morir en estranyes circums-
tàncies en presència de la policia que
el mantenia detingut, oferia una imat-
ge d'un patetisme, no exempt de sere-
na bellesa, veritablement inoblidable
per als qui encara creuen en la capa-
citat de superació de l'ésser humà i en
el seu desig de deixar enrera l'odi i la
revenja. Maria Dolores, sempre de fi-
gura fràgil, símbol innocent de moltes
coses i exemple de moltes altres. I
mostra d'una generació a la qual es
va voler arrabassar l'esperança. La
crispada sensació d'angoixa, densa i
palpable, entre el públic, feia l'escena
gairebé insuportable. Però ningú no
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En el debat de la Llei de Centres continua guanyant UCD.



ha pogut, encara, amb l'esguard d'a-
questa noia, víctima d'un odi secular
envers la llibertat. Cap provocació no
ha pogut enfosquier aquells ulls. Això
va quedar molt clar enmig d'aquella
atmosfera irrespirable, carregada de
dimonis familiars i de seculars fana-
tismes.

Una incògnita
que es manté

A Madrid, i contra el que la premsa
de la dreta presenta com la «terrible
catàstrofe» que pot suposar el triomf
de l'esquerra en les eleccions a Cata-
lunya, el tema que obsessiona, i no
sols en les esferas governamentals,
continua essent el problema basc. En
el seu viatge a Irak, Suórez es mostrà
per una vegada més aviat pessimista
respecte a una solució, fins i tot a mig
termini. Obsessiona l'actitud del PNB,
el qual, per cert, ba reiterat la seva
decisió de retirar-se del Parlament de
l'Estat. És curiós, i que serveixi per a
que rumlin els qui han fet el possible
per a treure de polleguera Euskadiko
Eskerra, que l'únic nacionalista basc
present al Congrés, sigui ara Juan
Maria Bandrés... La incògnita més
gran és, en efecte, no sols el resultat
de les eleccions, sinó el camí futur
que prendrà el PNB. Una nova retira-
da i en porten... d'aquest partit,
aquesta vegada del front contra la
violència que propiciaven socialistes i
comunistes, indiquen que les fronteres
electoralistes del PNB no sols no tenen.
límits precisos sinó que àdhuc els seus
objectius polítics són molt lluny d'es-
tar aclarits. Una dada: es parla que
l'ajuntament de Bilbao, de majoria pe-
nebista, ja té preparat el canvi de
Qom de més de dos-cents carrers,
pràcticament tots aquells que no te-
nen referències culturals i geogràfi-
ques basques. Una altra: l'elogi d'Ar-
zallús a Argala en un acte de masses.
Madrid, i no sols Madrid, es demana:
isimple electoralisme o exteriorització
d'una corrent, majoritària, d'indepen-
dentisme? Una pregunta que molts
Polítics tenen por de respondre per les
seves possibles conseqüències de fu-
fur. i, aquesta vegada, el fet que la
ideologia -del PNB no sigui marxista,
sinó clarament burgesa, no serveix ni
tan sols de consol.

Mentrestant, els sondeigs electorals
són una nebulosa completa. Alguns in-
diquen l'avenç de nacionalistes, llevat
d'Herri Batasuna, i el retrocés de l'es-
guerra en general, menys Euskadiko
Eskerra. D'altres parlen d'enquestes

La tensió, en el judici d'Àtocha resultava gairebé insuportable.

Madrid es va omplir de pintades.

en què tres de cada quatre persones
es neguen a contestar el sondeig, la
qual cosa fa impossible qualsevol me-
na de vaticini. En qualsevol cas és
molt clar que la indeterminació del
futur a Euskadi s'està fent notar en
una mena de rigidesa en la política
general de l'Estat i el Govern en
aquest tema, com en molts altres, no
sap per on tirar. D'altra banda, es
manté sense donar cap explicació ofi-
cial de l'afer de les transferències 1 ai
l'actual paralització del Consell Gene-
ral Basc no ha suposat llur «congela-
ció», mentre, d'altra banda, mesures
com la del tancament inesperat, i en
vigílies de l'inici de campanya, dels
dos diaris de l'antiga cadena del Mo-
vimento, no fan altra cosa que afegir
llenya a un foc que no necessita d'a-
quests inútils «estímuls» per a
escalfar-se.
• La «incògnita basca» doncs, és com
una lletra a data fixa. Una cosa però
queda molt clara: l'actual refreda-

ment entre el PNB, força majoritària
a Euskadi, i la Moncloa deixa en des-
cobert un flanc polític de conseqüèn-
cies de futur difícilment avaluables. I
una pregunta: jquina és la capacitat
de comunicació del senyor Suàrez
amb la resta de les forces polítiques?
Perquè, passat el «consens», el govern
sembla haver-se quedat sense cap tàc-
tica política que mereixi aquest nom,

I mentrestant, al Parlament, la
UCD continua guanyant en la Llei de
Centres, una llei que ressuscita la «ve-
lla guàrdia» de les essències tradicio-
nals de la dreta de sempre. Aquesta
dreta que, no tan lentament, va recu-
perant posicions dia rera dia enfront
dels tímids intents reformistes ini-
cials. Si el judici d'Àtocha ens retorna
als temps d'odis seculars, d'altres da-
des ens indiquen que el perill d'invo-
lució no vé tan sols de l'amenaça més
o menys real, dels sectors «putschis-
tes». •
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Joan Reventós i Rafael Escuredo o les bones relacions entre Catalunya i Andalusia.

REFERÈNDUM PER L'AUTONOMIA
ANDALUSA

Moments de tensió
i pessimisme
No es poden obrir les esperances d'un poble i després tancar-les en
nom de l'Estat, perquè Andalusia també és Estat. Aquestes
paraules pronunciades pel president de la Junta d'Andalusia
Rafael Escuredo, a la Diputació de Sevilla, davant la majoria dels
diputats i alcaldes de la regió, abans de la celebració del Dia
d'Andalusia, s'estan fent avui realitat.

La decisió del partit del govern,
UCD, d'adoptar per a tots els proces-
sos autonòmics el procediment previst
en l'article 143 de la Constitució i de
propiciar l'abstenció el 28 de febrer,
ha mogut una onada de ràbia, indig-
nació i frustració en el poble andalús,
sobretot en les classes treballadores,
les quals amb l'autonomia esperaven
sortir de la marginació i de la misèria
en què és sumida Andalusia.

Andalusia ha donat prou proves de
maduresa i de resistència en situa-

cions extremes. Sense anar més lluny,
només cal recordar els incidents re-
gistrats el Dia d'Andalusia, quan ban-
des feixistes van agredir el poble amb
armes, en la serenitat de la resposta
dels andalusos.

Des que la UCD declarà a Madrid
l'abstenció en el referèndum, tot que-
dava en qüestió. A la Junta d'Andalu-
sia es dubtava de la celebració del re-
ferèndum el dia 28 de febrer. Cada
hora que passava era un rumor dife-
rent, i així fins el dia 25 de gener.

Després de tants embolics, el poble
treu rialles dels plors i ha començat a
crear els límits d'Andalusia. Al Nord,
amb el centralisme ferotge; a l'Est
amb Abril Martorell; a l'Oest, amb els
germans extremenys, en un pou ença»
ra més fons, i al Sud amb l'aigua i
amb el salvi's qui pugui, perquè a
Ceuta i a Melilla no funciona el servei
de socorrisme. '•

Les contradiccions internes de la
UCD andalusa són notables. El que un'
diputat diu un dia, ho pot desmentir a
l'endemà com si fos la cosa més nor-
mal del món. Un exemple concret el
podem observar en les declaracions
de la diputat per Sevilla Soledad Be*
cerril, la qual fou una de les que signi
l'esborrany preautonòmic de Carmo-
na, «la decisió de l'Executiva Nacional
de conduir l'autonomia per la via «te
l'article 143 s'ha. adoptat tard». Dos
dies després declarava: «Cal acatar Ui
decisió del Comitè Nacional».

La dimissió del ministre Clavero
Arévalo desfermà una forta polèmica
a la UCD andalusa. En la reunió del
comitè provincial de Sevilla hi va ha-
ver incidents en relació a les posicions
a favor i en contra del ministre. NO
van mancar els crits de «xoriço» entre
els assistents. Jaime García Anoveros,
amb habilitat, intentava posar ordre*
Carmen Llopart va repetir diverses



vegades que si Clavero se n'anava,
ella li seguiria els passos. Igual digue-
ren força ucedistes. Hi va haver qui
no va suportar més, com Manuel Ote-
ro Luna, el qual llençà el carnet verd i
taronja.

El trencament d'UCD andalusa es
considera probable, si no és que el Co-
mitè Nacional d'UCD faci el desentès
en relació al vot afirmatiu de l'ex-
ministre i dels seus acòlits. També
s'apunta en els ambients polítics an-
dalusos que Clavero treure a la llum
el PSLA (Partit Social Liberal An-
dalús), partit que ell va desfer per en-
trar a UCD, i per tant per ocupar el
càrrec de ministre. Aquesta possibili-
tat es pren com l'estratègia que mira
a un possible parlament andalús. El
PSLA, amb els vots d'UCD, més els
d'AP i en el cas que el FSA de Rojas
Marcos repetís el vot de la investidura
de Suàrez, en què hi votà a favor, po-
dria col·locar al Parlament andalús
un home de dretes en una regió on
l'esquerra és àmpliament majoritària.

Bis membres de la UCD evitaven
clarament escatir la diferència entre

Com a president de la Junta he de vetllar per els in-
teressos de tots els andalusos.

els articles 151 i 143. Va haver de ser
l'ex-ministre Bodolfo Martín Villa a
Madrid el qui declarés sense embuts
«Per l'article 151, l'Estatut d'Autono-
mia s'elabora a Carmona pels andalu-
sos. Pel 143, l'Estatut es redacta a
Madrid per membres del Ministeri
d'Administració territorial».

Una^ ràpida entrevista mantinguda
amb la* majoria dels líders polítics de
l'oposició andalusa, confirma el pessi-
misme que envaeix els andalusos.

£1 PCA valorava a Casares, poble
en el qual nasqué el líder andalusista
Blas Infante, la decisió d'UCD i el seu
secretari general Fernando Soto de-
clarava: «La posició d'UCD és una
porcada».

Cal recordar que UCD va subscriu-
re el pacte autonòmic a Antequera. Es
va presentar com autèntic partit an-
dalusista en les últimes eleccions i
després firmà la via de l'article 151.
Junts hem redactat l'esborrany de
Carmona, i quan avui el poble an-
dalús està il·lusionat amb assolir l'au-
tonomia, l'anunci que ells fan és una
autèntica gerra d'aigua freda.

La gota que desbor-
da el vas

Segons Eduardo Sa-
borido, secretari gene-
ral de COAN (CC.00
d'Andalusia), «la ded-
sió d'UCD és un nou
atemptat, vó a ser com
la gota d'aigua que
desborda el vas de la
ràbia continguda dels
treballadors d'Andalu-
sia, en el sentit que en
l'últim període, comen-
çant per l'incompli-
ment dels pactes de la
Moncloa, continuant
pels topalls salarials
que hom ha imposat,
per l'Estatut del treba-
llador, e t c , 1 com
exemple palpable, la
injustícia en la distri-
budó de l'ocupadó co-
munitària, que provoca
desesperadons i vio-

li lèndes al camp an-
* dalús. Tot això fa que
§ si sempre s'ha dit que
3 Andalusia és un pol-
ia vori, això és una nova
3 mesura pel a que ex-

ploti i de la qual l'únic
responsable és UCD».

«En el cas que el referèndum no
sortís positiu, fins 1 tot podriem donar
suport a la reforma de la Constitució».

<rSt* tinguéssim medalles,
una per a Clavero» "

Alejandro Rojas Marcos, del PSA
diu: «La posidó d'UCD, com la del
PSOE i el PCE, és molt clara des que
van fer la Constítudó. Mai no han es-
tat d'acord aquests partit amb el fet
que Andalusia tingués una autonomia
al nivell de Catalunya i d'Kuskadl.
Aquesta decisió provoca una irritabili-
tat com conseqüènría que a les auto-
nomies plenes no hi arribin més que
les regions que l'han exigida amb les
metralladores o amb el poder econò-
mic. La decisió d'UCD provocarà una
mobilitzadó massiva cara al referèn-
dum, fins I tot dels electors d'UCD. El
PSA està en contra de la Constítudó
en tant que ha discriminat Andalusia,
i d'això en són responsable el PSOE, el
PCE 1 la UCD, els partits catalans i els
partits bascos.

»Si el PSA tingués medalles, una la
col·locaríem a Clavero pel servei que
ha retut ai PSA. Ha destrossat la UCD
andalusa i això suposarà una gran
quantitat de vots per a nosaltres. Cla-
vero tenia un partit (PSLA) i el va des-
fer per ser ministre. Per això no té per
a nosaltres cap credibilitat.» .

Finalment, segons Fausüno Díaz,
secretari general d'UGT d'Andalusia,
«l'actitud del govern és demendal. La
UGT té un mandat explícit del seu
cent Congrés Andalús que ens oblif
aconseguir el referèndum el 28 de
brer i a demanar el si massju dels
balladors. La situació d'Andalusia
tan complicada i tan difícil que pe
donar lloc a qualsevol cosa. La sltua-
dó d'atur no s'està recuperant, sinó
que empitjora dia rera dia. Fins i tot
les xifres tretes del propi govern re-
flecteixen amb absoluta daredat que
el sector industrial minva d'una ma-
nera paulatina. Allò normal seria que
els desocupats del sector agrícola in-
crementessin el sector industrial, plrò
la realitat és.que augmenten l'enorme
xifra d'aturats d'Andalusia.

»Esperem que si bé a nivell polític
s'ha jugat amb el poble andalús, a ni-
vell econòmic això no passi, car si
l'any passat l'augment salarial a An- k
dalusia no va arribar a la mitjana na- r



ressos comuns des del punt de vista
institucional. . | |

—En el cas que el referèndum
sortís negatiu, i quin perjudici causa-
ria això al poble andalús? |

—La meva obligació com president
de la Junta d'Andalusia i defensor ds
la voluntat majoritària del nostre po-
ble, és confiar que els andalusos ta*
bran correspondre el 28 de febrer i
tindran una oportunitat històrica dt
triar l'única via autonòmica, que tl
meu parer ós la que estableix l'article
151 de la Constitució. Allò que perd il
poble andalús en cas contrari, n'hi hi
prou amb llegir-se la Constitució para
saber-ho. Aquesta Constitució aprovi*
da per tots estableix clares diferèn-
cies, no sols quant a la lentitud, sinó
quant als sostres autonòmics. El 151
ós el millor i Andalusia es mereix el
millor. I

—Què demanaria el president de la
Junta als emigrants? . >

Demanaria a tot el poble de An-
dalusia que votés en el referèn-
dum.

cional, aquest any amb l'acord marc
es garanteix la pujada pactada amb la
CEOE.»

En moments d'ànims exaltats, el
president de la Junta d'Andalusia, el
socialista Rafael Escuredo, mantenia
la calma i provava de transmetre-la
als ciutadans. Hem mantingut, a des-
grat de la seva atapeïda agenda de
treball, una petita entrevista amb el
president de la Junta d'Andalusia.

—Esperava el president la reacció
• d'UCD?

—Francament no l'esperava, ja que
la UCD havia mantingut la seva vo-
luntat que l'autonomia andalusa s'es-
tablis per la via de l'article 151 de la
Constitució des del si de la pròpia
Junta, dels Ajuntaments i de les dipu-
tacions, i a través de les declaracions
dels seus representants andalusos més
rellevants. En aquest sentit, no vaig
poder evitar sorprendre'm en conèi-
xer la noticia.

—L'actitud d'UCD respecte a l'abs-
tenció i la proposta de l'article 143,
pot provocar en els andalusos que
viuen emigrats, especialment els de
Catalunya, un recel o odi envers els
partits d'aquestes regions. Si tenim
present que, per.exemple, a Catalunya
es presenta el PSA —partit que donà
suport a Suàrez en la investidura—,

i considera el president que el vot dels
emigrants pot anar al PSA i per tant,
indirectament, a la UCD?

—No ós missió del president de la
Junta, ni m'ha agradat mai entrar en
el joc sobre l'actitud que han de pren-
dre els ciutadans a l'hora d'elegir el
vot. Com president de la institució que
en aquests moments representa tots
els andalusos, he de vetllar pels inte-

— Com president només
demanar-los que votin en el -
dum del 28 de febrer i que coUaborin
a l'establiment d'un poder P°****f *
Andalusia que pugui ser el carn*
través del qual comencem a afc^ff J.
cap i així, entre altres coses,
sortida d'homes i dones de la
terra. •

ANDALUCIA PRE$S

22



5 •*

El VlIIè Congrés del Partit Comunista s'ha hagut d'enfrontar amb les dificultats econòmiques i amb les creixents critiques a
la gestió. - , . . .

CANVIS POLTTBURÓ
I PROMESES REFORMISTES

Polònia: crisi social
i econòmica
MATEO MADRIDEJOS

En l'actual situació internacional, sota la tradicional vigilància de
Moscou, els dirigents polonesos es troben davant d'un creixent
pluralisme, animat pel catolicisme, que ós en oberta contradicció
amb la rigidesa del sistema polític.

niflta, no constitueix certament una.
novetat. Com conseqüència del famós
«octubre polonès» de 1956, Wladislaw
Gomulka, el qual havia estat condem-
nat per «titisme» durant l'època del
culte, fou portat apressadament al po-
der per a posar dics a la marea popu-
lar que amenaçava ensorrar el preca-
ri equilibri social i polític i provocar la
intervenció soviètica. El desembre de
1970, després de la revolta obrera de
les ciutats del Bàltic, Gomulka fou
forçosament jubilat, sacrificat a les
ires populars, i substituït per Edvard
Gierek, ex miner silesià, administra-
dor honrat i que oferia una imatge no~

Vuit mesos després de la visita del
papa Joan Pau II a la seva Polònia
nadiua, els canvis polítics introduïts
pel vuitè congrés del partit obrer uni-
ficat polonès (comunista), clausurat a
Varsòvia el 15 de febrer, semblen la
resposta del primer secretari, Edvard
Gierek, a l'efervescència que tots els
observadors detecten en el país, les
causes principals de la qual són la cri-
si econòmica i el pluralisme de fet ins-
taurat, de forma privada, en una so-
cietat aclaparadorament catòlica. Se-
gons tots els indicis, la llibertat de cri-
tica, l'estímul rebut pels catòlics amb
la visita del que fou cardenal Karol
Wojtyla i el descontent de molts ciuta-
dans davant una situació econòmica
preocupant estan creant les condi-
cions propicies per a.un d'aquells es-
clats que han convulsionat periòdica-
ment el país.

El descontent popular, seguit de
canvis importants en el liderat comu-

Gierek pretén mantenir l'equilibri entre les diverses tendències.



va enfront de la direcció immobilista.
En totes aquestes crisis, els polone-

sos van saber evitar sempre el pitjor.
Tant la direcció del partit comunista
com l'Església catòlica i altres forces
socials, amb el record encara viu de
la participació germano-soviòtica del
1939, després del pacte Hitler-Stalin,
i la següent catàstrofe bèl·lica, dona-
ren repetides mostres de realisme,
d'una consciència molt alerta de la si-
tuació geopolitica. El nacionalisme es
mantingué amb una vitalitat astorado-
ra, precisament perquè la indepen-
dència.sempre va ser problemàtica, i
l'Església catòlica, si bé va protestar
contra les exaccions o la manca de lli-
bertats, va saber aturar-se al llindar
del que hauria estat intolerable per a
les autoritats civils. Fer la seva ban-
da, el partit comunista, oficialment
ateu, centralitzador i autoritari, mai
no va perdre de vista que governava
un pals on el catolicisme ós un ingre-
dient importantíssim de la nacionali-
tat.

Les dues personalitats
sacrificades

Davant les dificultats econòmiques
generalitzades i les creixents criti-
ques, el vuitè congrés del partit comu-
nista, dominat per Gierek i pel seus
col·laboradors, va procedir al sacrifici
del primer ministre, Piotr Jarosze-
wicz, un conservador notori, al qual
no resultava difícil fer responsable de
la mala gestió que tan durament afec-
ta les economies familiars. Alhora, l'-
home que passava per ser el cap de fi-
la dels reformadors, Stefan Olszowski,
de 48 anys, no fou reelegit com mem-
bre del comitè executiu, màxim orga-
nisme dirigent del partit. Ambdues
personalitats, encara que d'orientació
política comtraposada, eren els mà-
xims responsables del funcionament
del sistema econòmic. A més de donar
satisfacció a les protestes populars,
Gierek pretén mantenir l'equilibri en-
tre les diverses tendències i
assegurar-se de la unitat i cohesió del
partit davant els temps difícils que
8'apropen. '

En actuar en el si d'una societat ca-
tòlica, força reticent quan no oberta-
ment critica, el partit comunista polo-
nès es mostra coherent, però molt lent
en les iniciatives i amb escassa capa-
citat de maniobra, com ai tingués por
que les reformes desfermessin un ma-
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demostra queies reformes
arriben sempre massa
tard. La primera cosa
que va haver de fer Ed-
vard Gierek, quan va as-
sumir el poder el 1970,
fou anul·lar les pujades
de preus que havien en-
furismat els obres de Go-
dansk (ex Danzig), Gdy-
nia i Szczecin. Una altra
revolta popular, el juny
de 1976, amb els obrers
en vaga i manifestacions
als carrers de Varsòvia,
va acabar amb l'anul·la-
ció de les pujades de
preus i amb la promesa
governamental d'obrir
una discusió pública so-
bre el problema dels
abastaments.

Ara plou sobre mullat, en el sentit
que les greus dificultats econòmiques
colpegen una població cada vegada
menys resignada davant la penúria.
La «contestació» ós al carrer, l'oposi-
ció tolerada guanya adeptes, les auto-
ritats eclesiàstiques pressionen en fa-
vor dels drets de la immensa majoria
de catòlics, els ministeris accepten pú-
blicament les critiques més aspres i el
partit comunista creu que ha arribat
el moment de mantenir la flexibilitat
però sense abdicar de l'hegemonia
política que va conquerir el 1945. La
situació és molt diferent de la que es
creà a Txecolovàquia a primers de
1968, quan Alexander Dubcek substi-
tuí l'escleròüc Novotny en el liderat
del partit i va plantar els primers ro-
sers que havien de florir en la «prima-
vera». A Fraga, l'impuls va partir del
partit, força dividit pels records de les
«purgues» i la prolongada dictadura
de Novotny; a Varsòvia, l'oposició es
recluta essencialment en els cercles
intel·lectuals catòlics i en els estu-
diants.

Les «bombes» del Papa
Resulta molt difícil ponderar els

efectes de la visita del papa Joan Pau
n en la crisi política actual, malgrat
que un periodista francès, en escriure
un llarg informe des de la capital po-
lonesa, s'ha referit a les «bombes de
rellotgeria» del pontífex. No obstant
això, el fet rigorosament nou és el ca-
ràcter agut de la crisi econòmica, la
qual demostra, entre altres coses, que
els països del camp socialista no són
immunes al cicle infernal aue corre

Piotr Jaroszewicz ha estat sacrificat malgrat la
seva gestió.

pel món per l'elevació contínua dels
preus dels hidrocarburs de 1973 en-
çà.

A desgrat que Polònia és un dels
principals productors de carbó, les
perspectives energètiques del qual
han millorat sensiblement a causa de
la penúria petrolera, el govern s'ha
vist obligat a reduir les importacions
per a pal·liar el desequilibri del co-
merç exterior.

Els nuclis de l'oposició tolerada
s'expressen amb una gosadia que re-
sulta insòlita en un país comunista,
tenint en compte que la policia conti-
nua actuant amb la seva tradicional
eficàcia. Els diversos grups catòlics i
nacionalistes, l'audiència dels quals ja
no es limita als sector intel·lectuals i
burguesos, sinó que s'estén progressi-
vament als obrers i fin a la societat
rural, multipliquen les iniciatives i
clamen obertament per les reformes,
però es mostren molt circumspectes
en la proposició de mesures concretes
i no gosen, per ara, plantejar una al-
ternativa a l'hegemonia del partit co-
munista. •

Aquests grups d'oposició (KOR,
ROPCIO, DIP), els quals accentuen
amb llurs activitats la impressió de
pluralisme, comencen a estar dividits
en tendències, com si Polònia visqués
un període de transició previ a grans
mutacions polítiques. En aquest sen-
tit, pot dir-se que els condicionaments
històrics i geopolítics són menys tole-
rants que el poder comunista. Totes
les persones responsables, tant del go-
vern com de l'oposició, sense oblidar
l'eDiscoDat catòlic, saben Derfecta-



ment que qualsevol intent de canvi en
profunditat provocaria la intervenció
soviètica i mals més grans que no els
que ara volen combatre. Els polonesos
saben que la successió de Gierek, en
el cas que fos necessària, és assegura-
da. Les manifestacions pacífiques de
descontent són tolerades fins el mo-
mento que es tenyeixen d'antisovietis-
me.

La por a la guerra freda

De moment, i en part com conse-
qüència de la crisi internacional crea-
da per la invasió d'Afganistan, la si-
tuació no és propícia per a que els co-
munistes polonesos es deixen dur per
l'audàcia de les reformes. Encara que
el països del Pacte de Varsòvia, llevat
de Romania, han donat suport a l'ac-
ció del Kremlin a Afganistan, seria
una catàstrofe per a tots els governs
de l'Europa oriental que confien en els
intercanvis comercials amb l'Occident
per a pal·liar algunes de les deficièn-
cies de llur sistema econòmic i per a
donar satisfacció a la creixent deman-
da de béns d'equip i de consum.

A Polònia, degut fonamentalment a
la gran força del catolicisme, resulta
més evident i contradictòria la distàn-
cia que existeix entre la realitat so-
cial, cada dia més complexa, i l'orga-
nització política. Davant les eleccions
parlamentàries que han de celebrarse
el proper 23 de març, grups catòlics
reclament un augment substancial dels
deu escons que fins ara els eren atri-
buïts \,però sembla molt poc probable
que el poder es llanci pels camins de
la reforma. Edvard Gierek encara és
un home popular, la sinceritat i hon-
radesa del qual són estimades en tots
els sectors; però la seva llibertat de
maniobra acaba precisament allà on
es manifesten amb més virulència les
contradiccions socials. No hi ha cap
experiència que pugui servir de model
als dirigents polonesos, catòlics i co-
munistes, i qualsevol evolució serà
molt difícil mentre el Kremlin associï
abusivament el manteniment del sta-
tus quo internacional amb la pervi-
vència de règims polítics obedients,
però òbviament desbordats per l'evo-
lució social. Seria bo que el socialisme
demostrés que pot conviure amb el
pluralisme sense provocar un greu de-
sequilibri internacional, però aquesta
aspiració, que es concreta en els ca-
rrers de Varsòvia, no té la menor in-
fluència sobre el sistema polític. •

El retorn
de Trudeau
Nou mesos després d'aquell
maig en què, seguint l'«exemple
britànic», els canadencs
s'afegissin al tomb a la dreta
que experimentà el 1979 gran
part del món occidental, el
retorn victoriós de Pierre Elliot
Trudeau ha confirmat allò que
des de fa prop de mig segle ós
poc menys que una norma: els
governs conservadors són flor
d'un dia a Canadà.

j Les eleccions generals anticipades
ael passat dia 18 passaran a la histò-
ria pel fet, sense precedents en la vida
política del país, de l'ascensió al po-
der d'un polític, -Trudeau, que s'havia
retirat com líder del seu partit tres
mesos abans, després- de la derrota
electoral soferta davant Joe Clark.
Ara, el que és a un pas de la margina-
ció política és Joe Clark, el qual mar-
xa amb dos rècords en el seu cabàs: el
d'haver estat el «premier» més jove,
39 anys, i el que menys ha durat en el
càrrec.

La derrota conservadora va comen-
çar a forjar-se ei 13 de desembre pas-
sat, quan el pressupost d'austeritat
presentat pel govern minoritari fou
rebutjat per liberals i socialdemòcra-
tes, els quals llavors van votar junts.
La resta ho ha fet la política econòmi-
ca del govern que surt. Els remeis
promesos, liberalització i reducció
d'impostos, van desembocar en un
agreujament de la crisi llegada pels li-
berals

L'economia i la qüestió del liderat
foren els temes que van dominar la
campanya electoral; els conservadors,
seguint els passos de Carter, van in-
tentar jugar la carta del nou desequi-
libri internacional, però la «guerra
freda» no féu per Clark el que Xho-
meini ha fet per Carter, segons el co-
mentari irònic d'un columnista norda-
mericà. Davant un increment de l'a-
tur (prop d'un 10 per cent), de la in-
flacdó, dels preus de la gasolina i fins
dels impostos, l'electorat, conscient
que cap de l s c a n d i d a t s
no disposava de receptes màgiques,
ha optat pel més experimentat, Tru-

deau, el qual ja fou primer ministre
de 1968 a 1979. '

El gran absent de la campanya
electoral ha estat Quebec, el qual se-
rà, tanmateix, la principal preocupa-
ció del nou govern en els pròxims me-
sos. Els independentistes de René Les-
vesque tenen previst plantejar al Par-
lament, a partir del 4 de març, la
qüestió de la província francòfona i
proposar més tard, pel juny, l'aprova-
ció popular, a través d'un referèn-
dum, de «l'estat independent associat
a Canadà» que seria Quebec.

Després de confirmar la divisió
política en dos, l'Est liberal i l'Oest
anglòfon i conservador, Canadà haurà
de fer front a Quebec a uns dels rep-

Pierre Elliot Trudeau, primer ministre
de 60 anys

tes més grans a què mai ha estat sot-
mès. No obstant això el fet que els li-
berals hagin reforçat llurs posicions
en la regió francòfona (de 74 escons
n'han aconseguit 73) no sembla que
hagi de facilitar les coses els indepen-
dentistes. Si bé els québecóis voten li-
beral en les eleccions, estatals! inde-
pendentista, como ho feren el novem-
bre de 1976, en les provincials, no hi
ha cap dubte que les pressions de
l'anglo-francèa Trudean sempre tin-
dran més receptivitat que les que pu-
gui exercir un «premier» anglòfon, la
qual cosa serveix en qualsevol cas
només per a exacerbar el sentiment
nacionalista. Trudeau, el qual consi-.
dera «inacceptable» el repte québe-
cois, lluitarà igualment per mantenir
la unitat de Canadà.

L'aclaparador triomf de Trudeau
(els seus 146 escons li donen una cò-
moda majoria absoluta) serà determi-
nant per a rectificar, ni que sigui
suaument, el pro-nordamericanisme
de la política exterior de Clark, però
no serveix per ell mateix per a elimi-
nar l'endèmic cris econòmica. •

XAVIER BATALLA



Tot el procés de la matança fins a la elaboració dels embotits té arreu de Catalunya moltes variacions

DE NADAL A LA QUARESMA

La matança del porc
RAMON MATEU

Encara avui, i per molts racons del nostre país, es celebra cada
any en arribar les fredors, la festa qualificada com una de les tres
alegries de l'home. Si bé molta de la tradició i del folklore que
envolta la matança s'ha perdut, es mantó, baldament, la il·lusió
dels homes i les dones de la ruralia catalana en festejar cada any
aquest esdeveniment.

Tradicionalment es creu que la ma-
tança podia ser la festa de solstici d'-
hivern, absorbida més tard pel Nadal
Cristià, el qual situaria les dades de la
celebració en uns quants dies abans
del Nadal.

«Ditxós mes, que entra amb llar-
dons i surt amb torrons». De fet, el
temps més adequat per a donar mort
al marrà està sempre en funció de les
condicions climatològiques de cada
comarca, per tal de poder conservar
bé les viandes, i també supeditada a
les feines del camp, com a celebració
de la tasca feta, o per a tenir tall a l'-
hora de realitzar-les.

Al Pallars Sobirà i a quasi tot el Pi-
rineu català la mort es pot celebrar,
sense por que es floreixin les llonga-
nisses, de primers d'octubre fins a
últims de març. A les Garrigues, on 1'-
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hivern no és tan llarg, acostumava a
fer abans de la collita de l'oliva, pel
mes de desembre, amb la intenció de
tenir cansalada per a donar als colli-
dors.

Encara que és de tradició matar el
porc per desembre,

«Per Nadal
tot porc mataràs
estigui magre
o estigui gras»

no hi ha cap raó que forci la matança
del porc precisament l'últim mes de
l'any; a la ruralia catalana s'ha fet i
es fa encara des de primers d'octubre
a últims de març, tot depèn, com hem
dit abans, del temps que faci.

On no es matava el porc per Nadal
es feia una pastada especial, anome-
nada «mort del porc», per tal de tenir
pans per fer les botifarres de sang. A

més a més es feien unes coques d'ous
i pinyons. Això equiparava aquests
solemnitat a la festa major i al Nadal,
puix que hom només feia pastades es-
pecials per aquestes festes. Diuen que
el porc ha de matar-se en lluna nova,
així es sala millor i la carn no es fio*
reix i surt més gustosa. Per altre can»
tó les botifarres ham de fer-se en llu*
na vella perquè no s'hi facin cucs.

Hi ha, o millor dit, hi havien diver-
ses creences moltes d'elles contrapo-
sades, respecte a la mort del porc i als
dies de la setmana. Es creia que
matar-lo en dilluns provocaria la mort
de l'amo de la casa o del porc veni-
der.

A Eivissa feien la matança en di-
vendres, creguts que aquest dia era el
més adequat de la setmana. A la Pla-
na de Lleida matar-lo en divendres
suposava que la carn de la bèstia no
es guardés bé i es florís, i que abans
de l'any hi hauria una defunció a la
casa.

Formava part del ritual treure el
porc del soll lligat d'una de les potes
amb una cordeta, sempre s'utilitzava
la mateixa, així s'assegurava la salut i
el bon engreix del porc vinent Per
efecte d'aquesta creença, en les velles
masies de muntanya tenien la cordeta
centenària i només s'utilitzava pe?
dur el porc al llit de matança o a la fi-
ra per vendre'l.

A la Cerdanya, si en anar a treure
la bèstia de la cort hi intervenia la
mestressa, creien que el porc li predi-
ria amb els grunys, l'estat en què mo-

riria, suposaven que no parava de re- ,
petir les paraules, casada o vídua, que
calia saber entendre entre la variada
gamma de sons que emetia la pobra
bestiola. •: •'.

A les rodalies de Ripoll, existia un
curiós costum que consistia, abans de
socarrar i afaitar al marrà, en un ball
per a reaccionar del fred. El ball se'n
deia «dels cornuts», ja que els mata-
dors anaven coberts amb una pell de
cabra mentre ballaven, quedant la
testa damunt del cap dels dansaires,
de manera que a cada costat del front
els sobresortien les dues banyes del
cabrum. Farà una trentena d'anys
que a Gombreny feien encara aquest
ball per la matança del porc 1 per les
carnestoltes.

El fet de comunicar a tothom la
matança sembla com si volgués recor-
dar un acte de solemnitat ritual col.-
lectiu. Al Baix Vallès, a les botigues
que mataven el porc per a vendre'l, el
dia abans, per tal d'anunciar-ho, pen-
javen una banderola blanca al balcó i
el mateix dia que el mataven una al-
tra de vermella. No fa ni quaranta
anys que aquest costum es practicava
al poble de Sant Cugat

Els. àpats que acompanyaven
aquestes festes eren, lògicament, à-
pats en el quals la carn del porc i el vi
del país n'eren els principals ingre-
dients. El primer, fet abans de comen-
çar la matança, consistia en aliments
forts en calories per a guarir-se del
fred. • .

A la Segarra, els matadors prenien

unes ametlles torrades amb coca, *a
l'Urgell, nous, figues i raïm i a las bai-
xes contrades gironines, prenien una
beguda anomenada «mantellina» amb
la qual s'abrigaven. La mantellina era
la barreja d'aiguardent i vi blanc
acompanyada de grans d'all i uns
quants bitxos.

L'esmorzar, en el qual no es podien
entretenir gaire per la feina que hi ha-
via a fer, consistia, al Gironès, en
unes sopes de blat trullat a tall d'a-
rròs, fideus i mongetes, a voltes llen-
ties i a vegades, encara, costelles de
porc fregides amb ceba. A la Baixa
Lleida prenien tan sols un plat de so-
pes i un altre de «frescum», sang i fet-
ge fregit am ceba.
• El ritual de matar el porc, ha variat

d'anys ençà, com quasi totes les tradi-
cions, i en aquest cas encara més, ja
que no tan sols hi compta la festa fol-
klòrica, sinó també la necessitat de te-
nir ple el rebost

No fa gaires anys, a Juncosa de les
Garrigues, poble en el qual vàrem as-
sistir enguany a la matança, al «cotx»
—porc» el matava cada família a ca-
se seva, ajudats d'un matador pro-
fessional. El porc, el treien del soll
arrossegat amb un ganxo clavat sota
el morro i el col·locaven damunt el llit
de matança, aguantat pel cap i les po-
tes davanteres, segons la tradició, per
l'amo i els familiars pròxims, les potes
del darrera les subjectaven els amics i
familiars més llunyans i la mainada
estirava la cua. El matador procedia,
entre crits eixordadors de la bèstia, a

RAMON MATEU

dessagnar-la, tenint cura que la sang
quedés ben recollida en un gibrell. Un
cop era mort es socarrava amb espor-
gadures d'olivera, cremant-li el pèls i
estovant-li la pell de manera que fos
fàcil afaitar-lo. Un cop neta la pell de
la bèstia, el matador l'obria treint-li
per un ordre molt estricte totes les
parts que després, per una cosa o al- •
tra, s'havien d'aprofitar. Mestrestant,
les dones de la casa ja havien posat a
bullir l'aigua per a les botifarres i pre-
parat tots els estris necesaris per fer
el mandongo.

El ritual d'aquesta part de la ma-
tança, és el mes oblidat. Avui el porc
el mata l'escorxador del poble amb les
seves instal·lacions, i el llit tan sols
s'utilitza per a esquarterar la bèstia.

El mandongo, consistia i consisteix,
puix que el procediment no ha can-
viat, en la preparació i amaniment de
les parts del marrà per a fer les buti>
ferres. Es comença tallant a trosseta la
carn, separant trossos de xulla —carn
m a g r a - per a fer les llonganis-
ses —butifarra crua— i el xoriços
-fuets—. El cap, els peus, el fetge i
altres parts del marrà, un cop bullits,
8'utilitzan per a fer la butifarra blan-
ca, i la sang, barrejada amb pa, can-
salada i les parts menys preuades de
la bèstia per a fer la butifarra negra o
de sang. ' ..
- Després, a Les Garrigues, es festeja

l'esdeveniment amb un bon plat de
xulla i llonganissa amb mongetes, re-'
gat amb vi de la comarca veïna, el
Priorat • - • • » . - . .
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MAR MEDITERRANI

La salvació
encara és
possible
ISIDRE AMBRÚS

Els proppassats dies 11/ 12 i 13
de febrer, Barcelona es va
convertir en capital del mar
Mediterrany. £1 motiu va ésser
la reunió intergovernamental
dels països riberencs del
Mediterrani. El motiu va ésser
salvar-lo de les urpes de la
contaminació.

Els principals assumptes que es van
discutir en aquestes sessions van ser
els progressos aconseguits, fins el mo- g
ment pel Pla d'Acció del Mediterrani; *
establir una programa d'actuació per ^
a l'any en curs, i en darrer lloc revi-
sar les aportacions financeres dels di-
versos països participants.

Ja ho deien els
cienttfïcs

Ja fa força temps que una munió
de científics eminents d'arreu d'Euro-
pa han pronosticat la desaparició de
tot rastre de vida en el Mare Nostrum
d'aquí a uns quants anys, degut, prin-
cipalment a la dinàmica existent en la
societat en la qual estem immersos.
Fou, precisament, per aquest motiu
que l'any 1972, a Estocolm, la Confe-
rència de les Nacions Unides per al
Medi Ambient va fundar el PNUMA
(Programa de les Nacions Unides per
al Medi Ambient).

A partir d'aquell moment, es va co-
mençar a crear tota una sèrie de tas-
ques de coordinació entre els països
mediterranis a fi de dur a terme un
pla comú d'acció, amb la finalitat de
protegir el mar que tots ells compar-
teixen. Per fi, es va arribar a una data
que molt bé es podria anomenar histò-
rica; la setmana del 28 de gener al 4
de febrer de 1975 el Director Execu-
tiu del PNUMA, va convocar a Barce-
lona una reunió intergovernamental
per a tractar el problema de la protec-

Fins d'aquí a uns vint anys no tornarà a haver-hi platges netes.

ció del Mediterrani. En aquesta reu-
nió, els setze països que hi van assistir,
van aprovar un Pla d'Acció conjunt
per a protegir el desenvolupament ra-
cional de tota la regió mediterrània.
El contingut de l'esmentat Pla es pot
resumir enb quatre apartats: Aspectes
jurídics; Aspectes científics; Planifica-,
ció integrada i Mesures institucionals
i financeres.

Un any més tard, va tenir lloc a
Barcelona, també, una conferència
de ministres plenipotenciaris dels paï-
sos riberencs. En aquesta important
trobada, es van adoptar tres acords
internacionals: Un conveni per a la
protecció del mar Mediterrani contra
la contaminació, així com dos proto-
cols, l'un sobre la prevenció de la con-
taminació de la Mediterrània, causa-
da pels abocaments de vaixells i aero-
naus, i un altre sobre la cooperació
per a combatre, en situacions d'emer-
gència, la contaminació produïda per
hidrocarburosialtressubstànciesperju-
dicials.

El 12 de febrer de 1978, van entrar
en vigor el conveni i ambdós protocols
acordats l'any 1976 a Barcelona. Era
el principi d'un ampli Pla d'Acció per
a salvar el Mare Nostrum. Aquest Pla

conté, a més, tot un sistema d'investi-
gació científica conegut amb el nom
de Mediterranean PoDution (MED
POL), així com un programa d'accions
prioritàries (PAP), que consisteix en
tota una sèrie de projectes pràctics de
cooperació. Fins el moment però,
només s'han proposat sis projectes:

-Explotació racional dels recursos
vius del mar (maricultura)

-Utilització dels recursos d'energia
renovables.

-Ordenació dels recursos d'aigua
dolça.

-Protecció del sòl contra l'erosió i
la desertificació.

—Reducció del deteriorament del
medi ambient associat als assenta-
ments humans.

—Desenvolupament del turisme,
sense posar en perill el medi ambient

S'ha de dir, també, que alguns d'a-
quests treballs ja estan força avan-
çats.

Aquest Pla d'Acció de la Mediterrà-
nia, haurà de tenir, a partir de l'any
vinent, una ciutat on hi hagi la seu de
la Unitat de Coordinació i, fins el mo-
ment, només hi ha dues urbs que són
candidates oficials, Barcelona i Ate-
nes.

t-.-
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QUÈ SÓN ELS MED POL
En la reunió intergovernamental

d'estats riberencs que es va celebrar
a Barcelona l'any 1975, es va apro-
var un programa coordinat de vigi-
lància i investigació de la contami-
nació en el Mediterrani. Aquest pro-
grama, va ésser batejat amb el nom
de Mediterranean Pollution (MED
POL), el qual constitueix l'esforç més
ampli que s'ha dut a terme, fins ara,
en aquesta zona per tal d'estudiar la
contaminació.

El MED POL es divideix, a la ve-
gada, en set projectes pilots. Quatre
dels quals comporten, essencial-
ment, activitats de control, mentre
que els altres tres, estan dedicats a
l'estudi del comportament, i efectes,
dels contaminants en el medi marí.

Els set projectes abans esmentats
són:

' ^ J i " ' l · : ^ · ' tL^^^hi.*.Ï-'J
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6.400 milions de dòlars costarà netejar
el mar Mediterrani.

Fa ben bé més d'un any que el Go-
vern espanyol va proposar Barcelona
com ciutat ideal per a poder acollir
aquest organisme, car reunia molt bo-,
nes condiciones tècniques i estratègi-
ques. Però d'aleshores ençà, ningú no
n'ha parlat més d'aquesta qüestió,
malgrat que la darrera reunió cele-
brada a la nostra ciutat, semblava el
moment més idoni per a rellançar la
candidatura. Aquesta capitalització
però, es pot escapar molt bé de les

MED POL I: Consisteix, bàsica-
ment, en l'estudi i vigilància del pe-
troli i els hidrocarburs derivats, en
les aigües marines, Incloent-hi les
observacions visuals de les taques
de petroli i altres contaminants flo-
tants; així com el seguiment de mos-
tres de boles de quitrà; inspecció.de
les platges i anàlisi de l'aigua del
mar.

MED POL H: Té com a finalitat
l'estudi i vigilància de la presència
de metalls, especialment el mercuri i
el cadmi, en el roger, el musclo, la
tonyina i altres organismes marins.

MED POL III: Està dedicat a estu-
diar i controlar el DDT, els BPC i al-
tres hidrocarburs clorats en el roger,
la gamba rosada i altres organismes
marins»

MED POL IV: La seva funció és la
d'investigar els efectes dels contami-
nants envers els organismes marins,
les seves poblacions i, en particular,
els efectes que, a llarg termini, pu-
guin produir les baixes concentra-
cions de contaminants.

MED POL V: Està dedicat a la in-
vestigació dels efectes que produei-

xen els contaminants a les diferents
comunitats i ecosistemes marins, te-
nint en compte els sistemes estudiats
en el passat, amb la finalitat de po-
der observar i estudiar els posibles
canvis que s'han produït amb el pas
del temps.

MED POL VI: Tracta sobre els
problemes que ocasiona el transport
coster de matèries contaminants,
així com la investigació de la circu-
lació de l'aigua en les zones de la
costa i l'intercanvi amb les zones
més allunyades del litoral, en parti-
cular el moviment de les capes su-
perficials del mar.

MED POL VII: El contingut d'a-
quest projecte està besat en el con-
trol de la qualitat de les aigües cos-
teres, incloent-hi en aquest apartat,
la vigilància de les condicions sani-
tàries de les regions del litoral, d'es-
tiueig i de viver de musclos i de ma-
risc. , • • *

A més d'aquest set projectes, en
els quals ja hi estan treballant els la-
boratoris de tots els països ribe-
rencs, hi ha cinc projectes pilots
més, preparats per a començar-los a
dur a la pràctica.

mans, degut, entre altres coses, a les
reticències que mostra el Govern es-
panyol per pagar els 412.200 dòlars
corresponents a la seva contribució
econòmica al Pla d'Acció, els quals s'-
havien d'abonar al Fons Fiduciari de
la Mediterrània. Un altre factor en
contra, és el fet que la propera reunió
es durà a terme a Atenes i que, a més,
el Govern hel·lènic està el corrent de
pagament

Malgrat tot, el proppassat divuit de
febrer, el Consell de la Generalitat,
davant la importància que pot supo-
sar per a Barcelona i com a projecció
internacional de Catalunya dins l'area
mediterrània, va acordar sol·licitar de
manera formal, la designació de Bar-
celona com a seu permanent de la
Unitat de Coordinació del Plà d'Acció
del Mediterrani

En cas d'aconseguir-se, sembla ser
que les esmentades dependències es
fixarien a la Zona Franca. I la seva
missió principal seria la recollir i
coordinar les dades dels vuitanta-qua-
tre laboratoris que ja han començat a
treballar, per tai de tirar endavant al
Pla. -

Com es pot observar doncs, tot de-
pèn de si Madrid es decideix a pagar,
el més aviat posible, els diners que
deu o no perquè Barcelona es conver-
teixi en cap i casal del mar Mediterra-
ni, m
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Els camps nordamericans són plens de cereals que no aniran a l'URSS.

IMPLICACIONS ECONÒMIQUES

La guerra freda
dels cereals
JOAQUIM MONELLS
La resposta nordamericana a la guerra tèbia encetada pels
tancs soviètics a l'Afganistan s'ha traduït en una ofensiva de
guerra freda en el terreny de l'esport internacional
(olimpíades), de les exportacions agrícoles (cereals) i de la
transferència de tecnologia (avançada)

Una de les mesures més vistoses ha
estat la decisió recent del president
Carter d'embargar els 17 milions de
tones de cereals que els Estats Units
s'havien compromès a exportar a la
Unió Soviètica durant els nou primers
mesos d'enguany.

La història de les vendes america-
nes de cereals a la URSS és relativa-
ment recent, car s'inicia a l'època de
la grandeur diplomàtica de Nixon, i té
tanmateix una certa gràcia en el seu
origen. Tal com assenyala Carson,
l'any 1972 mitja dotzena de grans
empreses nord-americanes de comer-
cialització varen negociar secreta-
ment la venda de 19 milions de tones
de cereals a la Unió Soviètica, efec-
tuant la venda al mateix moment que
l'exèrcit nord-americà minava el port
de Haiphong i bombardejava les línies
de ferrocarril al nord de Hanoi per tal
d'impedir el subministre de productes

soviètics al Vietnam del Nord. Fer
una de les moltes paradoxes militar-
comercials, els Estats Units alimenta-
ven a l'URSS mentre simultàniament
li feien la guerra calenta —però indi-
recta— a l'altre extrem del món. Qui
ho tenia clar des del primer moment
era en Butz, el ministre nord-americà
d'agricultura. Diuen que quan l'acu-
saven d'estar comerciant amb el dia-
ble, responia: mentre el diable tingui
dòlars... Impecable.

A partir d'aquella primera venda
massiva del 1972-73, l'exportació de
cereals a la URSS es va traduir imme-
diatamente en un comerç de quanti-
tats variables - 8 milions de tones el
1974, 3 milions el 1975-. Però regu-
lar, tota vegada que en virtut d'un
acord comercial quinquennal els USA
es varen comprometre a vendre —so-
ta condicions de salvaguarda— uns 6-
8 milions de tones anuals a l'URSS, al

marge d'exportacions de xoc com la
del 1976 o com l'actual, que ha estat
embargada.

Si l'embarg de Carter impedirà
realment o tant sols obligarà a dissi-
mular la venda efectiva resta de mo-
ment una qüestió oberta. No cal ésser
un expert en comerç internacional per
a intuir que n'hi ha prou amb situar
entre els USA i l'UBSS un o diversos
intermediaris —països de qualsevol
signe polític o àdhuc el mercat inter-
nacional— perquè tothom quedi satis-
fet. Carter, perquè formalment l'em-
barg sobre la venda directa es compli-
ria, les empreses nord-americanes de
comercialització perquè vendrien la
partida de cereals i la Unió Soviètica
perquè la compraria. L'operació, ft
més a més, faria certament feliç a
l'intermediari a qui li toqués la tra-
vessa.

La cosa curiosa, però, consisteix
que si aquest mecanisme d'intenne-
diació no és finalment utilitzat sembla
que els Estats Units —en aquest cas la
part «agressora»— hi tenen força a
perdre. Perquè Carter s'ha compro-
mès a comprar els 17 milions de tones
a les empreses comercialitzadores que
comptaven evacuaries a la Unió So-
viètica. De manera que, en darrera
instància, qui acabarà pagant la fac-
tura de l'embarg serà el ciutadà nord-
americà, que haurà de finançar la
compra governamental (a preus ga-
rantits) d'aquest excedent massiu. La
possibilitat de no complir el com-
promís i de permetre un ensorrament
dràstic dels preus interiors dels ce-;,



reals resulta molt difícil d'imaginar
políticament - m é s en un any d'elec-
cions—, al marge que, per més Presi-
dent que en Carter sigui, les grans
empreses de comercialització tampoc
no l'hi deixarien fer.

Com a factors agravants convé re-
marcar que la balança de pagaments
americana deixarà de realitzar milers
de milions de dòlars i àdhuc que l'ac-
titud de Carter pot comprometre la
continuïtat d'aquesta línia de vendes,
agrícoles a l'UKSS. I això en un con-
text en el qual l'exportació agrícola
americana dels darrers anys presenta
un índex de competitivitat i un ritme
d'expansió molt satisfactoris.

Ara bé, si finalment l'embarg resul-
ta efectiu, quina serà la incidència pe-
nalitzadora que recaurà sobre la Unió
Soviètica? D'entrada esdevé força ob-
vi que si l'URSS pot substituir els ce-
reals nord-americans per cereals
iguals o semblants d'altres països
—com ara Brasil o Argentina— no
passarà absolutament res. Simple-
ment, el «made-in» canviarà de deno-
minació.

I si no resulta possible trobar o ne-
gociar en condicions adients aquesta
substitució, la conseqüència serà que
els ciutadans soviètics endraparan
més carn, perquè els cereals impor-
tats dels USA són destinats gairebé en
un 100% a l'alimentació del bestiar,
que en no poder ésser nodrit haurà
d'ésser sacrificat, venut i consumit
Conclusió: que a curt termini els ciu-
tadans de l'URSS, inclosos els soldats
enviats a l'Afganistan, gaudiran d'una
dieta enriquida en proteïnes. D'altra
banda, ja era-hora perquè actualment
l'UKSS és el país de l'Europa comunis-
ta amb menys consum per càpita de
carn. A mig termini, la incidència dels
dèficits de cereals i de bestiar pot re-
sultar força negativa però, en qualse-
vol cas, el mig termini pertany a la
voluntat inescrutable del Kremlin i es-
devé arriscat formular prognosis.

Tot plegat, sembla que el famós
embarg cerealístic —el tecnològic és
ja una altra qüestió- té més de bou-
tade política espectacular que no pas
de mesura efectiva d'agressió econò-
mica. Com a descàrrec de Carter, pe-
rò, la veritat és que resulta difícil de
retrobar en la història recent un em-
barg que hagi assolit els objectius pro-
posats. En canvi, esdevé més fàcil de
retrobar-ne alguns que, a mig termini,
han produït efectes sobre la suposada
víctima inversos als inicialment pro-
gramats. •

La travessa
de les catorze
festes

«Les festes laborals que tenen ca-
ràcter retribuït i no recuperable no
poden excedir de catorze a l'any, dues
de les quals han de ser locals. En
qualsevol cas s'han de respectar com
a festes d'àmbit nacional les de Na-
dal, Cap d'any i Primer de Maig. Les
Comunitats Autònomes podran assen-
yalar aquelles festes que per tradició
li siguin pròpies.» Això diu l'Estatut
dels Treballadors i això és allò que el
Ministeri de Treball ha decidit igno-
rar. • • • • • •

El Consell Executiu de la Generali-
tat havia aprovat, prèvia, consulta
amb l'Església catalana, unes festes
per al 1980. Eren: Cap d'Any (1 de
gener), Sant Josep (19 de març), Di-
vendres Sant (4 d'abril), Dilluns de
Fascua Florida (7 d'abril), Festa del
Treball (1 de maig), Dilluns de Pasqua
Granada (26 de maig), Sant Joan (24
de juny), Sant Jaume (25 de juliol),
Tots Sants (1 de novembre), Nadal (25
de desembre) i Sant Esteve (26 de de-

sembre). Onze festes, doncs, a les
quals afegia l'Onze de Setembre, a
confirmar per Parlament de Catalun-
ya, i les dues festes locals de cada po-
blació.

El B.O.E., però, sortia sorprenent-
ment i fixava les dotze festes per or-
dre del Ministeri de Treball. A part de
les tres festes per a tot l'Estat, el Mi-
nisteri només coincidí amb la Genera-
litat en tres més: Sant Josep, Sant
Jaume i el. Divendres Sant La resta
eren substituïdes per les de Reis, Di-
jous Sant, Corpus, L'Assumpció, el Pi-
lar i la Inmaculada.

La mateixa Església espanyola es
queixà, sorpresa de no haver estat
consultada i de la fixació de dies com
el Dy ous i el Divendres Sant, quan a
d'altres indrets, com per exemple Ità-
lia, són laborables.

Un altre cop, la UCD era més papis-
ta que el Papa. D'altra banda,
acollint-se a la possibilitat de passar a
dilluns algunes festes assenyalada per
l'Estatut dels Treballadors ens po-
drem trobar, si no canvia la postura
del govern de no fer cas de les lleis
que fa, que l'any 80 tindrem dos
Sants Joseps: Un «San José» espanyol
el 17 de març (dilluns) i un Sant Josep
català el 19. Caldrà triar. •

« SERVEIS FINANCERS

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

Un equip de professionals ós a la vostra disposició per
Jnformar-vos, en cada moment, de les millors i més conve-
nients inversions que amb rendabilitat, liquidesa I seguretat,
ofereix el mercat de capitals a l'inversor, tant individual com
institucional.

Partim de la vostra situació personal per seleccionar entre:

Certificats de dipòsit - Obligacions
Bons de caixa — Accions — Etc.

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

SERVEIS CENTRALS: Còrsega, 301, mtt 1 .• Barcelona (8)
Tèlex 50537 FNCG - E. - Tets. 2180400 - 218 06 55
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La col·lecció que novam poder Hègira lescola.

Els darrers llibres publicats.
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Josep Pin i Soler (1842-1927) conreà
l'obra de creació, el teatre i la novel·la,
on assolí grans èxits. La novel·la que
presentem,la més interessant de l'autor,
és un drama típic de l'època de traspàs
de la vida patriarcal rural a la moderna
vida industrial.
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Pere Gimferrer, que n'ha preparat la
present antologia, ha dit de J.V. Foix:
"Poeta d'idees, i d'imatges que en són
el reflex, la seva obra resta un dels punts
més alts d'elaboració i exigent domini
verbal que hagi assolit la literatura cata-
lana posterior als clàssics del segle X V *.
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Jo trobo que la veu, la manera de gesticular, la distribució de l'espai, la manera de
mirar també són manifestacions d'una cultura determinada.

LA MATEMÀTICA. LA LINGÜÍSTICA.
LA LITERATURA-.

Sebastià Serrano:
Barreja que fa fort
XAVIER FEBRES

Era una vegada un nen que/ des de petit, jugava a les
Matemàtiques com cap altre nen. Però un dia va trobar les
Matemàtiques massa irreals i li va agafar la fal·lera de la
Literatura. I va veure que la lingüística n'era un bont pont.
Avui barreja totes'tres coses, i li surt un resultat ben original.

Ja n'ha fet cinc llibres i ha guanyat
tres premis. És vicedegà de la Facul-
tat de Filologia de la Universitat de
Barcelona. I prepara la primera no*
vella; aparteu les criatures.

—Vaig començar per les Matemàti-
ques perquè vaig tenir una formació
molt autodidacta. La infantesa va ser
molt dura, el meu pare havia mort,
vaig estudiar pràcticament tol els sis
primers cursos de Batxillerat. Les Ma-
temàtiques me les'feia tot sol i m'ana-
ven bé. Als 11 o 12 anys ja feia deri-
vades... Era una cosa que m'agradaba
molt. Però quan feia el tercer curt
universitari de Matemàtiques vaig
passar per una crisi molt forta. Em va

semblar de cop que les Matemàtiques
no tenien sentit, que estaven comple-
tament desarrelades de la realitat Va
coincidir amb una operació que em
van haver de fer a l'hospital de Sant
Pau 1 durant la convalescència vaig
llegir molt: Machado, Salvat-Papat-
§eit, coses que jo no havia llegit mai.
Va ser com una conversió I Si, era una
conversió. Llavors vaig voler ser poe-
ta... Em vaig matricular a Filosofia i
Lletres. Jo crec que almenys la meitat
dels qui fan Lletres és perquè volen
escriure, fins que al tercer curs s'ado-
nen que allà no ensenyen a escriure.
Al quart curs de Filosofia 1 Lletres
vaig començar a barrejar la Lingüísti-

ca amb les Matemàtiques, que havia
abandonat completament Em vaig
doctorar en Lingüística matemàtica
amb un tribunal que potser va ser el
primer en què col·laboraven profes-
sors de Lletres i de Ciències. Vaig te-
nir sort, perquè un any després d'ha-
ver acabat la carrera ja vaig poder
començar a donar classe a la Univer-
sitat. Barcelona potser és l'única uni-
versitat d'Espanya i d'Europa Occi-
dental que explica Ungüistica mate-
màtica, a les classes que faig jo.

I l'any vinent,
una novella

—I de les ganes de fer literatura...?
Després d'haver guanyat tres premis
d'assaig, amb la primera novella com
a mínim aspiraràs al Premi Sant Jor-
di? v „ , • - . . .

—La novel·la..., la tinc pensada.
Tinc moltes coses escrites: • narra-
cions, poemes... Però la novel·la em fa
molta por. El curs que vé la vull aca-
bar. El Sant Jordi ja em faria gràcia....

—Els teus llibres d'assaig —cosa es-
tranya—, han tingut èxit de vendes,
potser perquè són de lectura recoma-
nada a la Universitat. A alguna llibre-
ria dels voltants de la Universitat Cen-
tral diuen que no hi ha dia que no va-
guin un llibre teu.

—He tingut sort, si. El primer llibre
-«Elementos de lingüística matemàti-
ca», Premio Anagrama 1974- , el Ga-
briel Ferreter volia que el publiques-
sin a Seix y Barral, però no s'hi van
decidir. Després a editorial Axial em

. van dir que havien fet un estudi de
mercat 1 que només se'n vendrien 300
o 400 i que per tant no els interessa-
va. Després a Planeta em van posar a
la llista d'espera 1 em sembla que l'-
haurien publicat. Però el vaig enviar
ai premi Anagrama i va guanyar.

* Vaig tenir sort, i se n'han venut molts.
Ara les editorials ja em van una mica
al darrera. Després del primer Uibre,
em va preocupar molt entrar en la
cultura catalana i en endavant sem-
pre he publicat en català. El primer
Uibre, de fet és una parida. Potser una
parida ben parida, però sense massa
referències. Al de «lingüística i qües-
tió nacional» —Premi Joan Fuster
1078- hi ha molta més originalitat, i
documentació que tenia sobre la
Ungüistica soviètica, particularment
sobre la la doctrina lingüística de Ma-
rre que postulava que el concepte de
llengua no va lligat al de nadó sinó al
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de classe, fins el punt d'afirmar que
«la llengua del proletariat rus s'as-
sembla més a la del proletariat fran-
cès que a la llengua dels tsars». Jo,
per contra, faig veure com la llengua
ós un element bàsic per a la configu-
ració d'una nadó i d'una consciència
nacional.

Trencar el llenguatge
científic

—El teu últim llibre «Signes, llen-
gua i cultura», que va ser premi Xarxa
d'assaig 1979, què aporta de nou?

—És un veritable assaig, tant en la
forma com en el contingut. El vaig co-
mençar a escriure el 7 d'agost, el dia
que van aprovar l'Estatut a Madrid,
durant una nit de lluna plena. Havia
sentit a la ràdio que els aspectes de
llengua i cultura havien estat dels
mós conflictius en les negociacions de
l'Estatut i això em va motivar una sè-
rie de reflexions sobre com la llengua
i la cultura configuren un país. Hi ha
algun capítol que entra en les mani-
festacions inconscients de la cultura.

les classes de Lingüística Matemàtica que
dono a la Universitat són úniques a
Europa Occidental

Fer exemple, tothom està d'acord que
la literatura, l'art, la religió, la llen-
gua formen part de la cultura, en són

, manifestacions conscients. Però jo
trobo que el to de la veu, la manera
de gesticular, la distribució de l'espai,
la manera de mirar, també són mani-
festacions inconscients d'una cultura
determinada. De la mateixa manera

que als Països Catalans hi ha dos
grans dialectes del català —l'oriental i
l'occidental-, trobo que també hi ha
dos dialectes gestuals. Però aquest lli-
bre també és un assaig en la forma, la
manera d'escriure'l. Hi ha fragments
lírics, reflexions intimes, perquè vull
trencar amb la idea que un assaig
científic ha de tenir un llenguatge so-
fisticat i rigorós. Jo tinc l'obsessió de
pensar que, malgrat que la Ciència s'-
hagi desenvolupat amb un llenguatge
formalitzat, no ha de ser necessària-
ment així. Hi pot haver un mètode
anarquista de tractar la Ciència, com
pot haver-hi una matemàtica passota.
El llenguatge d'aquest últim llibre
trenca absolutament amb les carac-
terístiques del llenguatge tradicional
de la Ciència, que vol ser terriblement
lògic i pretesament neutral. Quan jo
estudiava Matemàtiques ja tenia l'ob-
sessió de trencar el llenguatge mate-
màtic. Aquest últim llibre meu podria
passar per una novel·la.

Vicedegà i candidat
~~ al Parlament "*

—Què fas, ara, de vicedegà a la Fa-
cultat de Filologia?

-Sóc vicedegà des de fa dos anys i
mig. Però porto deu anys ensenyant a
la Universitat. Vaig tenir sort perquè
des del començament vaig poder do-
nar matèries que m'interessàvem I
que s'havien creat expressament per
a mi: Semàntica i Lingüística mate-
màtica. El primer any fins i tot vaig
tenir a les meves classes el que era el
meu Cap de Departament de Llengua
Espanyola, el doctor Badia i Margarit.
Això d'anar a classe i fer tots els exer-
cicis com un alumne mós demostra la
seva categoria humana i intel·lectual.
Des de fa dos anys porto el departa-
ment de Lingüística General, tot i que
de fet som un col·lectiu de persones i
figuro jo al davant només perquè sóc
l'únic numerari. En aquests deu anys
jo he crescut en edat, en saviesa no ho
sé... En tot cas he après moltes coses,
he treballat bastant, he procurat sem-
pre estar al dia, he tingut sort... El fet
de conèixer les matemàtiques m'ha
ajudat molt per a la meva formació i
per al respecte de la gent. Perquè la
Matemàtica és una cosa que fa molt
respecte... Com a vicedegà m'encarre-
go particularment dels contactes amb
els estudiants. Estic en molt bones re-
lacions amb ells, ho faig content i m'-
hi trobo bé. •
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Manilla d'oros

Mort
de
cavaller
GABRIEL JANER MANILA

La notícia es va estendre, la tarda
del diumenge vint-i-set de gener: «Llo-
renç Villalonga es mor. Llorenç Villa-
longa no arribarà a demà. Els metges
calculen que li resten poques hores de
vida. Llorenç Villalonga ha perdut la
raó i només alena...». La notícia circu-
lava d'un telèfon a l'altre. Ens havia
sorprès, malgrat ja ens havíem anat
avesant lentament a la seva mort
Havíem tingut temps a bastament
d'acomiadar-lo, de despedir-nos d'ell
a poc a poc... i així i tot l'anunci de la
seva agonia ens sorprenia a tots, tan-
mateix, aquella tarda de diumenge.

La ciutat, no la vella ciutat del ba-
rri de la Seu, silenciós i noble, sinó la
ciutat moderna amb pisos i xalets que
miren al mar, està una mica conster-
nada. Des de fora de l'illa, els crítics
han dit que Llorenç Villalonga és un
gran novel·lista, els diaris ciutadans
ho han repetit incansablement, i la
gent, els mallorquins que viuen —que
viuen bé— als pisos de l'eixampla, al
passeig Mallorca o a l'avinguda de
Jaume HI, s'ho han arribat a creure.
Els ho han dit des de fora de l'illa i
deu ser veritat. «Els mallorquins ne-
cessitam que ens descobreixin els nos-
tres propis valors des de fora Mallor-
ca», m'ha dit de vegades la vella ac-
triu del teatre illenc Cristina Valls, un

Gabriel Janer Manila.

personatge villalonguià, sense que ni
Llorenç Villalonga ni la mateixa ac-
triu ho arribassin a descobrir. El di-
lluns, dia vint-i-vuit, amb la noticia de
la mort - l a vida de Llorenç Villalon-
ga s'havia apagat definitivament de
matinada, potser quan l'alba comen-
çava a clarejar i el sol sortia— les lli-
breries de la Ciutat recercaren pels
racons els exemplars que tenien de les
novel·les de Villalonga i les posaren
als mostradors, mentre els diaris aca-
baven de preparar les necrològiques i
els intel·lectuals illencs es tancaven
dins les gàbies particulars a escriure
articles.

La ciutat moderna es va convertir,
durant tot el dilluns i els dies que se-
guiren, en l'antecambra de la sala
mortuòria on reposaven les despulles
de l'il·lustre novel·lista, l'home que
havia sabut burlar-se, tot estimant-lo,
del seu propi món, el senyor de Bearn,

cautelós de posat, l'esnob dels anys
trenta, tot quant en quedava d'aquell
noi que fumava «abdulahs». '

La ciutat sencera s'havia convertit
en l'antecambra mortuòria. Les cotó-,.
rres de l'illa es destravaren la llengua,
aquells dies. Tots hi deien la seva, ju-
dicis sobre la vida de Llorenç Villalón- .
ga: la seva filiació a Falange, l'escep-
ticisme de tota la vida, l'anticatalanis-
me, la paradoxa de convertir-se en un \
clàssic de la literatura catalana, el '
seu agno8tidsme, la ironia... es repetí-
ren les xafarderies incansablement
Algú lligà el seu nom per sempre al
de Ramon Llull. Villalonga era mort

«L'enterrament és a les sis de la
tarda», em digueren per telèfon. Érem
molt pocs. Potser no arribàvem a la
dotzena i mitja, els homes. Les dones
devien ésser una cinquantena. Baixà-'
rem el fèretre, juntament amb el met-
ge de la família i el xofer de la casa,
quatre escriptors: els poetes Llorenç
Moya i Jaume Pomar, Baltasar Porcel
i jo. L'acompanyarem al cementiri. El
cotxe mortuori passà per davant Ei
Círculo i enfilà Es Born. Feia fosca
blava, quan el deixarem. L'endemà, el
gran. funeral a Santa Eulàlia, amb el
ministre de Cultura. Les llengües vipe-
rines tornaren a tenir tema de conver- ; \
sa: Explicaven que a les exdquies del
poeta Guillem Colom, traspassat
l'any passat, hi havia acudit més
gent, que si el ministre..., que si per a
la presidència del dol s'havia margi-
nat algú que tocava seure's al banc
dels endolats, que si el bisbe s'havia
negat a cel.lebrar l'ofici.. Algú afir-
mà:

- H a estat un funeral en tota.
I afegí un poeta: -
—Un funeral de cavaller.
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JOAN BROSSA

Antologia
de
poemes
de
revolta
AGUSTÍ PONS

Tots hem somniat, algun dia,
en la poesia com a arma
revolucionaria. Tots ens hem
imaginat —i tots hem
mitificat- els poemes de
Maiakovski penjats per les
parets de Moscou durant
l'etapa gloriosa de la revolució
russa

Tot ens hem imaginat Miguel Her-
nandez —recordeu aquella cèlebre fo-
tografia, on se'l veu amb un fusell a
l'espatlla, en el front de guerra?— re-
citant els seus versos en les trinxeres
dels soldats de la República; tots vam
descobrir, un dia, d'amagatotis, que el
sanguinari Mao-Tse-Tung, tal com
ens el presentaven, era un més que
notable poeta, que immortalitzava en
lletra escrita les gestes de las llargues
etapes de la revolució xinesa; fins i
tot, ens hem delit d'enveja en saber
—i parlo també de fa anys— que Iev-
tuchenko omplia els pavellons espor-
tius de la gran Rússia per a recitar la
seva autobiografia precoç o per enal-
tir el procés de desestalinització.

I a casa nostra? A casa nostra hem
mitificat saludablement el famós reci-
tal del Frice només possible gràcies a
que, com diu Pere Quart, la censura
franquista a més de ser cruel era es-
tulta. I a casa nostra, també, però en
un pla més acadèmic, ens ha alegrat
saber que els pocs recitals organitzats
per l'aula Carles Riba de la Universi-
tat de Barcelona -penso ara, en el

Mirant l'evolució d'aquets poemes de revolta, seguim, de refilo, l'evolució poètica de
Brossa.

que va protagonitzar Joan Vinyoli-
han obtingut un ampli ressò de públic,
de públic eminentment jove.

Tot això se m'acut amb motiu de
l'edició de l'cAntologia de poemes de
revolta» de Joan Brossa, aplec de poe-
mes antifranquistes, de caire i ressò
revolucionari, escrits entre el 1943 i
el 1978 i editats ara.

Té algun sentit poder-los llegir, ara,
en plena operació de desencant, quan
Franco i el franquisme —com a agres-
sió física— semblen perdre's en la boi-
ra del temps? Jo crec que sí. Precisa-
ment, ara, quan aquesta mena de poe-
sia sembla nedar contra-corent,
aquests poemes cobren valor de docu-
ment i, és clar, no perden pas la seva
vàlua com a producte literari, quan la
tenen. El poema a Lenin de Maiakovs-
ki continuarà essent un meravellós
poema per més que es tracti d'un acte
de culte a la personalitat, per més que
el leninisme hagi estat bandejat a les
golfes de la història, per més que
Maiakovski acabés, desenganyat, en
el suïcidi.

£1 recull, doncs, té un doble interès.
D'una banda, la vàlua pròpia de ca-
dascun dels poemes, una vàlua irre-
gular, molt en consonància amb la
resta del «corpus» poètic de Joan
Brossa, extens i voluminós. D'una al-
tra, els poemes adquireixen el valor
documental al qual ja m'he referit.
Però hi ha encara un tercer aspecte,
íntimament relacionat amb aquests

dos. Cadascun dels poemes inclosos
en* aquesta antologia forma part -o
formava part—* del llibre que en un
moment donat estava escrivint Bros-
sa. Com sabeu, Brossa és un home de
llibres en el sentit que la seva evolució
poètica esdevé tangible en cadascun
dels volums que ha anat elaborant i
que ha aplegat bàsicament en dos
grossos reculls: «Poesia rasa» i «Poe-
mes de seny i cabell».

Així, doncs, mirant l'evolució d'a-
quests poemes de revolta, seguim» de
refilo, l'evolució poètica de Joan Bros-
sa. Entre el «Camí fressat» que obre el
llibre, i que pertany al volum «Fogall
de sonets (1943-1948)» a la «Sextina a
l'onze de setembre» (1978) hi ha un
camí que resulta indestriable de la
resta de poemes que formaven part de
cadascun dels llibres, que hagueren
de ser editats sense aquests versos àe
revolta. I en aquesta evoludó se'ns
apareix, clarament, una de les carac-
terístiques de la poesia brossiana: la
seva meticulositat, la seva lenta ela-
boració, tot i que l'extensió i el volum
global de l'obra de Brossa podria fer-
nos pensar el contrari. Vull dir, amb
això, que Joan Brossa mai no m'ha
semblat un poeta amb la facilitat per
a crear imatges que han tingut Sal-
vat-Papasseit, Josep Carner o J. V.
Foix, per citar tres exemples força di-
versos. Ben al contrari, i tot el que el
seu pretès avantguardisme pugui fer-
nos pensar d'altra manera, els tre-
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balls poètics de Joan Brossa són, en
general, resultat d'una gran dosi d'es-
forç continuat, d'una voluntat gegan-
tina per a construir un món poètic,
personal i intransferible, com ara es
diria.

Tot això és present en aquesta «An-
tologia de poemes de revolta» on, tan-
mateix, i potser per la característica
comuna a tots els poemes inclosos,
abunden els versos que sotraguegen el
lector, les al·lusions explícites a ho-
mes i situacions determinades, mots
que expressen o condensen sentiments
de ràbia i impotència o, a l'altra ban-
da, versos que encoratgen a la resis-
tència i a l'acció. £1 poeta —i aquí te-
nim un exemple arquetípic de la mi-
llor poesia del realisme social— diu,
per exemple: «No fallen pas poc els
pobles que passen sota el pont dels
meus braços», assumeix, com a feixu-
ga carrega, el destí de tot un poble; en
parlar de Miguel Hernàndez, Brossa
el defineix com «poeta amb la falç al
puny»; a «Un home reparteix..^ assis-
tim a l'aventura —que acaba a comis-
saria, és clar- d'un home que repar-
teix fulls clandestins, i aquesta és la
tornada d'un poema bonic i didàctic;
a «La ra6; dels fets» —poema datat el
14 d'abril del 1951— el poeta reivin-
dica llengua i pàtria i es plany de la

impossibilitat de comunicar el seu
poema; a «Mula amb guarniments» la
nació, «més fosca que el carbó cada
jornada, és una mula amb guarni-
ments». La sublevació del 17 de juliol
ens és presentada com «la cruel mili-
tar ad a*; el règim franquista, com «un
pierrot encadenat que crida amb un
embut». Amb motiu del Primer de
Maig del 1956, Brossa escriu: «Jove
obrer català: bat les carronyes» i en
«Els mussols del Vaticà» insisteix en
denunciar el paper repressor de
l'Església dels anys cinquanta: «Santa
Església, sogra de la terral / Ah brui-
xa creadora de sotanes». El general
Franco és un «trist cabdill de cordill»
en el poema «La pau de l'abisme».

Bona part dels esdeveniments cab-
dals del període comprès entre 1943 i
1978 queden reflectits en aquests poe-
mes; els primers ajuts nord-americans
al règim franquista «La mosca»; la va-
ga de tramvies del marçdel 1951; les
festes de «la Hispanidad»; la Caputxí-
nada de març del 1966; poemes dedi-
cats al Viet-Cong «llanceu el tigre da-
munt el cacic»; les Comissions Obreres
«al calendari de qui treballa la prima-
vera no tindrà fi»; el SDEUB; la NA-
SA; la tancada d'intel·lectuals a
Montserrat, el desembre del 1970
- u n esplèndid poema, construït a ba-

se de les interferències de l'emissora
policia]; la manifestació de I'l de fe-
brer de 1976 -que enceta les sextines
diguem-ne polítiques; un sonet a la
guerrilla irlandesa- «Entre els explo-
tadors i els explotats / només la lluita
per les llibertats; a Xile, «des de la Ca-
talunya ocupada»; una altra sextina
dedicada a l'onze de setembre, etc.

I al costat d'aquests esdeveni-
ments, els homes que els han fets pos-
sible o els han protagonitzats o les fi-
gures que, d'alguna manera, han es-
tat precursores de la lluita: la ja es-
mentada elegia a Miguel Hernàndez;
un homenatge a Joan Salvat-Papas-
seit; una oda de Fidel Castro i una al-
tra a Lumumba; un sonet dedicat «a
una jove socialista»; un divertit sonet
amb motiu de la pretesa entrada de
Joan Miró a l'Academia de San Fer-
nando -Miró s'hi va negar, al·legant
que primer calia que hi entrés Picas-
so—; sextines al president Tarradellas
i a Rafael Vidiella; odes als presidents
Macià i Companys; un sonet dedicat a
Jordi Carbonell, apallissat per voler
declarar en català; una elegia a Sal-
vador Fuig-Antich; i un poema esplèn-
did titulat «Finall», datat el 20 de no-
vembre de 1975. •

{*) «Antologia de poema» de revolta». «Elt llibres d«
l'Escorpí» d'Edicions 82. 240 ptes.

llibres 1 novetats PERE ANGUERA

RODRÍGUEZ DE LA FUENTE,
F.: Els cérvols. Publicacions
de l'abadia de Montserrat. L'-
home i la terra, 4, 94 ps.

Llibre bellament imprès, amb nombroses fotografies, per a posar a l'abast
dels infants el món de la natura, en el qual però la problemàtica i els cos-
tums dels animal? estan tractats des d'una òptica netament conservadora.

RIERA LLORCA, V.: Plou so-
bre mullat. Editorial Galba.
Narrativa, 12. 280 ps.

Una magnífica novel·la en la qual es reemprenen personatges de les obres
anteriors de l'actor per a continuar la seva visió cal.lidoscòpica de la nostra
història recent, en aquest cas ambientada en els darrers moments de la gue-
rra civil 1 els primers mesos d'exili amb les seves múltiples possibilitats.

RIU PORTA, J: Hospital mili-
tar a Montserrat, 1938-1939.
Publicacions de l'abadia de
Montserrat. 79 ps.

Recull d'anècdotes i notícies sobre un episodi poc conegut de la història del
monestir, la seva utilització com hospital durant la darrera guerra, explica-
des pel seu darrer director. El llibre es complementa amb els records perso-
nals de l'anada a l'exili. ~ : .

MARAGALL, JOAN: Llibre de
lectura. Edicions Destino. 234
ps.

Una mostra de l'obra catalana, en prosa i en vers, de Maragall pensada per
als nostres escolars, a cura d'A. Comas, que n'ha fet també el pròleg. En el
llibre es troben representats els temes i les peces més significatius de l'autor.

BRICALL, J. M. - Ï Política eco-
nòmica de la Generalitat
1936-193 7. El sistema finan-
cer. Edicions 62. Estudis i do-
cuments, 16. 380 ps.

Un brillant i suggestiu estudi sobre l'estructura i el funcionament de l'econo-
mia del govern català i dels organismes a ell sotmesos, durant la darrera
guerra civil. S'hi estudien els diversos organismes que en tenien la direcció,
els bancs i la legislació. Es dedica també una primera atenció a les emissions
locals de moneda.
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Cultura en joc JOSEP M.a CARANDELL

Saber
£1 mateix equip que publica la

revista «L'Avenç» -Josep Ramone- •
da, Ferran Mascarell, Núria Pom-
peia— treu ara al mercat una nova
revista catalana, «Saben». El número
1, que recentment es va presentar al
públic, és una mostra magnífica del
que ha d'ésser una revista dedicada
a les arts, a les ciències, al pensa-
ment. De la materialitat de la revis-
ta —el seu paper d'agradable textu-
ra—, a les principals col·laboracions
—de Rubert de Ventós, Bidon-Cha-
nal, Alex Broch, Marina Subirachs,
Fèlix Fanós, Claude Lévy-Strauss—,
passant pel disseny gràfic de Joa-
quim Nolla i Josep M. Mir, «Saber»
és una revista que invita a l'optimis-
me, un optimisme avalat per l'èxit ja
consolidar de «l'Avenç».

UNA AMBICIÓ POSITIVA
La primera cosa que ens interessa

de la nova publicació és el seu pro-
pòsit. Aquest queda perfectament
explicat en l'editorial titulat «Pròleg
a una ambició». He de dir que po-
ques vegades he llegit amb més sa-
tisfacció el programa d'una revista
de cultura. Si jo hagués col·laborat
d'alguna manera a la creació d'a-
questa revista, no hauria sabut ex-
pressar millor les meves idees sobre
el que havia d'ésser en la pràctica.
L'equip directiu de «Saber» defineix
la cultura amb el criteri més intel·li-
gent i liberal que es pugui dessitjar.
Declaren que la seva revista «es pot
agafar del dret o del revés, s'hi pot
entrar en qualsevol direcció i des de
qualsevol perspectiva, i tothom lle-
geix el que vol i com vol», car la cul-
tura no és una operació matemàtica,
és a dir, dogmàtica, segons la qual el
resultat seria sempre un, el desitjat
pels promotors de la revista, sinó
una sèrie d'opcions obertes a incitar
el pensament i el diàleg.

UNA REVISTA CATALANA
DE CULTURA

No menys substancial és el que es

diu sobre la revista com a revista
catalana. Després d'assenyalar que
nosaltres tenim «un lloc en el marc
de la cultura com tothom», subrat-
llen que aquesta «és una revista ca-
talana de cultura, no una revista de
cultura catalana». L'aclariment és
important, car, malgrat puguin exis-
tir revistes de cultura catalana, els
promotors, com jo mateix, creuen
que el millor servei que es pot fer a
la cultura catalana és fer una revis-
ta de cultura en català, més que una
revista de cultura específicament ca-
talana. Això és donar a la cultura
l'amplitud que necessita i la que li
donen totes les grans revistes cultu-
rals del món: el seu àmbit és sempre
l'universal, encara que la perspectiva
sigui, inevitablement i convenient-
ment local.

El tercer punt coincideix quasi
amb exactitud de les paraules, amb
el que jo he anat escrivint en els
últims mesos des d'aquesta pàgina
de L'HORA: «Aquesta revista
—diuen— neix de la necessitat que
molts sentim: la necessitat de retro-
bar el sentit, la funció i el lloc de la
cultura, que sovint han intentat des-
plaçar i arraconar cap a les zones
marginals de la societat on sembla
que menys farà nosa».

La gent que de veritat coneix i es-
tima el valor de la llibertat es veu
avui abocada, més que mai, a la cul-
tura, perquè avui, més que mai, l'Es-
tat intenta comprar les consciències
més que no pas els cossos, amb un
cultiu (i no cultura) de slogans i
frases fetes, de valors buits de con-
tingut, de dogmes esterilitzants, de
pensaments uniformats. Encara que
pugui semblar que la competència
d'origen comercial crea una multipli-
citat de parers, el fet és que tota ella
segueix un únic patró: el que desvir-
tua les paraules i les converteix en
signes de circulació amb sentit únic,
el d'acceptar cegament els sistemes
estatals. La cultura no és oblidada
perquè sí pels governs i pels partits.

És oblidada, o és malèvolament ins-
titucionalitzada, perquè en ella s'hi
mou la vida, contrària a la uniformi-
tat exigida pel poder. L'entrevista de
Catherine Clement a Jean Paul Sar-
tre en aquest primer número de «Sa-
ber» incideix justament en aquest
punt, malgrat que el gran filòsof
francès no parli expressament de
cultura. Aquesta idea, de la cultura
com a principal explosiu de la unifor-
mitat del sistema ens és proposada
avui pels polítics que anteposen el bé
de la societat als interessos del po-
der. ; .-•

UN NÚMERO COMPLET

«Saber», doncs, treballa a la llarga
com treballa sempre la cultura. Del
dossier inclòs en el número ú, realit-
zat per Marina Subirachs, a partir
de múltiples informes i informadors,
sobre «La unilització del català» no
se'n treu cap conclusió immediata;
no proposa un programa; més aviat
informa i ofereix una notable quan-
titat de dades i d'idees per tal de ser
discutides i arribar així a una actua-
ció adequada sobre aquesta trista
qüestió que ens té a tots entre l'espa-
sa i la paret. 0 l'article de Bidon-
Chanal, que discuteix un dels proble-
mes de més gran actualitat.: el sentit
del progrés de la ciència, que ens té
a tots nosaltres entre la vida i la
mort.

Fa uns mesos, el conseller de Go-
vernació Bric all deia als periodistes,
que tindran més vida aquelles publi-
cacions que siguin fetes amb alts cri-
teris de qualitat. És una de les po-
ques coses sensates que sobre cuita-
rà s'han dit des del govern català.
«Saber» compleix aquest requisit sine
qua nom, i a causa d'ell tenim la se-
guretat de la seva amplia difusió i
consolidació. La gent en general és
vergonyosament responsable de la
manca de vida cultural; però també
ho són les publicacions. «Saber» és
una de les poques excepcions.
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Cada cosa a la seva hora:
Al momenfed^ssaborir els millors formatges,
patés i vins, apropeu-vos a

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 2/4 10

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

ECM

ESMES BELIISO DESPRÈS DEü SILENCI
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Teatre

El «Regina»,
una possibilitat
més
ANTONI BARTOMEUS

Sense fórmules noves perquè, se-
gons ells, tot està descobert i inventat,
però sí amb l'intent d'uns esquemes
no massa habituals, la Cooperativa A-
71 està preparant la gestió d'un nou
teatre a Barcelona. L'inici de l'aven-
tura del Règim és cosa de dues o tres
setmanes. I com que han pres el tea-
tre com «opció de vida», parlen del
Regina com d'un episodi més. («Ales-
hores, mentre hi hagi episodis ja ós
bon senyal»)

Amb conceptes purament mercan-
tils («que no ens sap greu d'utilitzar») i
aplicant al producte teatral els matei-
xos criteris que a qualsevol altre, la
situació actual ve donada per una
oferta gairebé nul·la i una demanda
molt fluixa. Tenint en compte que la

Joan Gual, delegat per a la programació i en certa manera estratega de la Cooperativa.

sala ocasiona pràcticament les matei-
xes despeses oberta que tancada, .es
tracta de produir el màxim nombre
d'hores d'espectacle. («Et una qüestió
de sumar i restar: com més activitat,
més possibilitats de rendibilitat. Com
més productes i més varietat, més ca-
pacitat de venda».) Amb tot això re-
sulta que al Regina hi haurà sessions
de matí, tarda i nit. La Cooperativa,
però, és conscient que el producte que
ofereix no ós de primera necessitat,
perquè ningú no s'ha preocupat que ho,
fos la cultura, i que constantment s'ha
de partir d'uns esquemes d'imatge i

qualitat per arribar a interessar de
debò.

I al darrera no hi ha un empresari,
sinó una gent amb una idea concreta
del que voldrien que fos el teatre. Mit-
jançant la ideologia cooperativista
(«en el bon sentit») intentaran que la
sala arribi a autofinançar-se. Això re-
presenta una estructura de costos i
beneficis molt diferent de la que plan-
teja un empresari, perquè deixa de
banda el concepte de lucre. Si hi ha
beneficis, diuen, es milloraran el pro-
ductes, es faran més muntatges i es
podran portar els espectacles a més

Encreuats núm. 49 JORDI FORTUNY

HORITZONTALS: 1. El repte està en trobar-les. - 2. Posi-
ció clarament desfavorable en què es troben els indis. — 3.
Viu sota terra i treu el cap tan poc com pot. A Londres n'hi ha
un de ben gran (mireu si ós gran que li diuen big). Consonant.
— 4. Esquerra Democràtica d'Occitània. També li podeu dir
manetes. — 5. Viu ben apartat dels mundanals sorolls. Vocal.
— 6. Una altra. Així començà el carnaval d'enguany. El sen-
yor és abreviat. — 7. Mesura de longitud molt manejable, al
revés. Fregueu per què demà hi hagi neu a pertot. - 8. Ena-
morava, amb sa joventut, les gregues. Se li exigeix a un nou
nat després de cada mamada, al revés. - 9. L'acústic uneix
l'orella amb el cervell; l'òptic el cervell amb l'ull. El que escau
dir a un burro quan el semàfor es posa verd. — 10. No la po-
dreu fer sense trencar el 12 vertical (esmicoleu-la una mica
perquè encaixi).

VERTICALS: 1. La Indonèsia les té al capdevall. — 2.
Després d'haver-vos-el begut, no sabreu on teniu el cap. — 3.
En un problema matemàtic, qualsevol magnitud coneguda per
Tristan Tzara. Defensa els interessos dels futbolistes profes-
sionals. — 4. Dit d'una verdura a la qual li falta la flor, al
revés. Preposició molt emprada a l'hora de multiplicar. — 5.
Els taxis les porten al costat de la matricula. El seu fetge no és
tan bo com el de l'oca, però cal ser un expert per notar-ho.
Una d'alta i una de baixa. - 6. Consonant Dir en rus el que
un altre ha dit en francès. — 7. Dit de les abelles que no arri-
ben a reines. - 8. Sempre Estem Adobant Tonteries. Conso-
nant. Animal que simbolitza un metall preciós. — 9. Aferma la
roba estesa. Pati interior porücat — 10. Consonant Amb la
d'abans, fa el nom d'una altra. El parallamps és incapaç de

parar-los, al revés. — 11. Hi estiuegen els abrics. — 12. El que
heu de trencar per a fer la 10-vertical i per què encaixi.

SOLUCIÓ ALS ENCREUATS NÚM. 48

HORITZONTALS: 1. T. T. - 2. Proteïnes. - 3. Aristòtü. -
4. Mar. Avaria. - 5..U. Ab. Ànec. - 6. Nebot UNO. - 7. Tru-
ja. Sari. - 8. Amiant I: - 9. Onix. Devesa. — 10. Matonera.
T. - 11. A. M. A.

VERTICALS: 1. P. Om. - 2. Tramuntana. - 3. Ora. Ermi-
ta. - 4. Tirabuixó. - 5. Es. Boja. N. - 6. Tità. Tàndem. - 7.
Nova. Ter. - 8. Tètanus. Va. — 9. Sirena. E. - 10. Licorista.
- 11. A. I. A.
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llocs. En definitiva, els possibles
guanys repercutiran en la cultura ma-
teixa.

Fer a una ciutat de tres milions d'-
habitants, tres-centes cinquanta en-
trades és estadísticament ridícul,
diuen. («El que no és ridícul, però, és
l'esforç perquè aquestes tret-oantes
cinquanta entrades es posin en fun-
cionament»). Perquè sempre ós el ma-
teix; la iniciativa privada, a base d'es-
forç, ha de suplir el que a hores d'ara
ja hauria de facilitar l'aparell admi-
nistratiu. I no es refereixen a l'Ajun-
tament, en dir això, perquè a l'Ajunta-
ment és l'únic lloc on han tingut la
sensació de tractar amb persones i no
amb una entitat protocol·lària; l'Ajun-
tament ha promès diners quan en tin-
gui, i ells pensen que s'ho poden creu-
re. Pel que fa a la Generalitat, la cosa
ja és diferent. («Sense demanar res,
només per ètica, perquè el govern del
nostre país sàpigues que s'anava a
obrir un nou teatre, els vàrem presen-
tar un «dossier»; i ells, per «ètica», no
ens han dit res».)

Joan M. Gual, delegat per à la pro-
gramació i en certa manera estratega
de la Cooperativa, té enllestida la línia
del Regina. A la inauguració amb Gui-
llermina Motta aniran seguint, repar-
tits entre tarda i nit, aquests especta-
cles: Batalla de cambra, per la Com-,
panyia Adrià Gual dirigida per Kim
Vilar; una mostra de dansa amb un
grup mexicà i el Col·lectiu format pel
Ballet Contemporani de Barcelona, el
grup Eura, Es Batec i l'Espantall; una
sèrie de recitals sobre poemes de Sa-
garra, per Núria Candela i Josep
Montanyós; Carta al pare, muntatge
sobre uns textos de Kafka interpretat i
dirigit per Pep Molins; Les amargues
llàgrimes, per la Companyia Adrià
Gual dirigida per Jaume Melendres; i
Troilus i Cressida, un Shakespeare en
versió musical del grup d'Horta. D'al-
tra banda, els matins els omplirà la
campanya «Teatre a l'escola», de la
Caixa. Aleshores, i a partir del setem-
bre, la pretensió és constituir un «Es-
table» amb quatre companyies. Ja hi
ha acord entre el propi Grup A-71, la
Companyia Adrià Gual i el Grup d'Es-
tudis Teatrals d'Horta; el quart lloc
podria ser per el Teatre Itinerant A
més, el Regina ós obert a totes les ini-
ciatives. Amb una condició: les pro-
duccions sorgides à Catalunya han de
ser en català («Al nostre reducte no hi
caben els colonialismes»), les d'Euska-
di en euskera, etc. •

Un gran cançoner anarquista
JORDI GARCIA-SOLER 1

De la mà de la interessant col·lec-
ció Guimbarda —sense dubte, una de
les realitzacions més rellevants de la
indústria fonogràfica espanyola des
de fa molts anys i una obra que dia a
dia esdevé més completa—, recent-
ment ha estat publicat a casa nostra
un extraordinari doble àlbum de llar-
ga durada: «Gli Anarchici 1864/
1969»* .

Certament no esdevindrà un gran
èxit de vendes, però val a dir que des-
taca amb una força excepcional entre
l'allau pràcticament inexhaurible de
les edicions de discs. Es tracta d'una
obra realitzada per la gent del Canso-
niere Internazionale, un dels millors
grups que arreu del món conreen la
cançó popular i, sens dubte, un dels
exponents més caracteritzats del mo-
viment de renovació de la cançó lli-
bertària Italiana que abasta més de
cent anys, com el mateix títol del disc
assenyala. Solament aquest fet dóna
ja un interès gran al disc. Perquè,
com mai no em cansaré d'insistir a l'-
hora d'analitzar la producció disco-
gràfica nacional, un dels aspectes en
els quals hi ha una mancança més
greu ós en el terreny de la recerca i
divulgació del passat musical. Aques-
ta manca d'una producció discogràfi-
ca basada en la memòria històrica
col·lectiva és una mancança molt
greu, afortunadament remeiable en-
cara si, com cal esperar, experiències
com les que el Canzoniere Internazio-
nale realitza a Itàlia són conegudes,
estudiades i noblement imitades al
nostre país. I en aquest sentit l'edició
de «Gli Anarchici 1864/1969» pot te-~
nir un interès realment considerable.

En la línia característica de les pro-
duccions de Guimbarda, aquest doble
àlbum no té únicament l'interès es-
pecífic d'un enregistrament artística-
ment i històricament valuós, sinó
també d'un material informatiu annex
particularment suggestiu, mitjançant
el qual hom pot anar descobrint as-
pectes puntuals referits al conjunt de
l'obra i a cadascuna de les vint-i-set
composicions que la formen. Aquestes
cançons abasten estils i temàtiques
d'una diversitat extraordinària, per
bé que sempre amb el denominador
comú del cant a l'anarquia i a la lli-

bertat:. «Stornelli d'esüto», «Inno delia
pace», «Inno dei lavoratori del mar»,
«Gia'allo sguardo». «Inno del pezzen-
ti», «Quando l'anarchia verrà», «Dim-.
mi bel giovane», «L'interrogatorio di
Caserio», «Canto a Caserio», «Inno de-
lia rivolta», «II maschio de Volterrav
«II Caserio», «Canto a Caserio», «Inno
delia rivolta, «II maschio de Volterra»,
«II canto delia foresta», «Le quatro
stagioni», «Inno individualista*, «Ad-
dio a Lugano», «Inno dei malfattori»,
«Battan l'otto», «Figli delTofficlna»,
«Amore ribelle», iVorrei che ü Vaticà-
no», «Stornelli anúclericale», «D ai
monti di Satzana», «Dimmelo Pletro
Gorl», «Siam del popolo gli arditi»,
«Sacco e Vanzetti», «Canzone per Giu-
seppe Pinelll» i «Inno del Primo Mag-
gio». Al llarg de tota l'audició del disc,
per espai d'aproximadament una hora
i mitja, hom pot anar resseguint tota
una història tan apassionant com ós
la del moviment llibertari italià, per
altra banda relacionable amb facultat
amb la del nostre propi moviment lli-
bertari —hi ha referències directes i
indirectes a Ferrer i Guàrdia, per
exemple. Aquest és un dels valors
principals d'aquesta producció disco-
gràfica excel·lent, puix que l'interès
literari i musical de les diverses can-
çons aplegades, interpretades totes
elles amb una vibració molt estima-'
ble, té, a més, l'afegitó no gens negli-
gible de l'interès històric. • .

CULTURAL

Carrer Ampte, 35 Barcelona 2
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Religió

Joan
Pau II:
coherència
o
contradicció

JOSEP BIGORDA

Amb la diferència de 48 hores, han
vingut a parar davant els meus ulls
dos testimoniatges ben diferents —pel
contingut i per la procedència— sobre

la persona de Joan Pau II i sobre l'es-
til que marca la seva actuació.

Primer, a una pàgina de «Le mon-
de», hi llegeixo un judici molt positiu
sobre el Papa, fet precisament per
Maxime Gremetz, secretari del comitè
central del Partit Comunista francès.
Després, a una pàgina de «Le Figaró»,
hi trobo un seguit de reserves que el
pastor Potter, secretari general del
Consell ecumènic de les Esglésies, ma-
nifestà fa pocs dies, referint-se a l'ac-
titud adoptada pel Vaticà respecte del
teòleg Hans Küng.

Maxime Gremetz, que a més a més
ós el responsable del seu Partit pel
que fa a les relacions amb els medis i
moviments cristians, expressa una
«estimació positiva sobre Joan Pau
II». És veritat, puntualitza, que algu-
nes de les idees doctrinals del Papa
—sobretot en matèria d'anticoncepció
i de sexualitat— «semblen una mica
conservadores», «però això —diu— ós

També hi han judicis positius sobre el Pa-
pa.

La paella pel mànec

Macarrons amb all-i-oli
La saviesa culinària popular inventa contínuament

noves formes de cuinar els plats de sempre, propis o
aliens. És fàcil trobar variants de tota mena als plats
més coneguts, cadascuna amb el seu detall, la seva grà-
cia pròpia, la seva delicadesa especial.

Concretament, us voldria contar com fem els maca-
rrons a casa meva. La fórmula va sortir d'un dia de
conversa al mercat, entre mestresses de casa. Els ma-
carrons es cuinen habitualment amb salsa de tomàquet,
amb formatge i gratinats, etc. A casa, els fem amb all-i-
oli, i canviem el trinxat per tonyina. Però ós millor que
us expliqui exactament com cal fer-los.

Els macarrons, en quantitat aproximada de cent
grams per cap, es bullen amb aigua i sal a part, i
després es deixen escórrer una estona. I mentrestant,
anem preparant la resta
d'ingredients. Són molt sen-
zills. Es comença amb un bon
sofregit, de ceba i tomàquet,
fet amb el mateix oli d'una
llauna de tonyina. Cal no
posar-hi massa oli, per a evi-
tar que quedin oliosos.

Un cop fet el sofregit, hi
aboqueu una llauna de tonyi-
na, en la quantitat que us
sembli més adient segons les
persones que n'hagin de
menjar, i deixeu que es faci
una estona més junt amb el
sofregit. I tot seguit, hi poseu

un parell de culleradetes de pebre vermell i després
d'un parell de minuts, ja podeu apagar el foc.

A continuació, hi aboqueu els macarrons i ho reme-
neu a fi que la pasta agafi color.

A part, cal haver preparat l'all-i-oli. Els ingredients
d'aquesta coneguda salsa ja els diu el mateix nom, però
cal reconèixer que es necessiten moltes manetes per a
que surti només amb l'all i oli i no es negui. Així que us re-
comano que, junt amb l'all picat al morter i abans de
començar a afegir-hi lentament l'oli, hi poseu un rovell
d'ou. Us ajudarà a lligar la salsa.

I quan ja tingueu l'all-i-oli fet, només cal que l'abo-
queu a la cassola on tenim els macarrons junt amb el
sofregit, i que ho remeneu altre cop fins que la salsa
arribi del tot a la pasta. I ja us els podeu menjar. Segur

que no us en penedireu.
Els macarrons amb all-i-

oli poden ser perfectament
un plat únic, però si el trobeu
pobre, podeu reduir una mi-
ca la quantitat de pasta i
completar-ho amb unes cos-
telletes amb all-i-oli que hau-
reu fet sobrar. dels maca-
rrons.

No és una recepta de gran
cuina, però és deliciosa. Us
ho asseguro per la pròpia ex-
periència.

CONXITA SOCIAS
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afer dels cristians». «Allò que ens inte-
ressa a nosaltres —afegeix més enda-
vant— són els seus actes en el pla in-
ternacional». Així, el viatge a Polònia
palesà que el Papa aixecava acta «de
la realitat del món socialista». «Digué
a les masses cristianes: «Heu de con-'
tribuír a la construcció d'aquesta so-
cietat, al benestar, al desenvolupa-
ment de la nació polonesa». Gremetz
fa esment a la vegada de les interven-
cions del Papa a favor dels drets de l'-
home. I, en aquest terreny, diu Gre-
metz, el Papa es defineix d'una mane-
ra que connecta amb nosaltres: «No
parla només de la llibertat d'expres-
sió, sinó també del dret a l'allotja-
ment, al treball, a la cultura, etc.».

Les paraules del pastor Potter, pro-
nunciades a l'acabament de les reu-
nions del comitè executiu del Consell
ecumènic de les Esglésies, celebrades
a Estrasburg, la capital de l'Alsacià,
fan referència a un camp diferent. El -
pastor manifesta el seu esverament,
tot i reconèixer les qualitats del Papa,
per la forma com s'ha procedit en l'a-
fer Küng.

«Això -digué Potter— recorda to-
tes les qüestions sobre l'autoritat de
l'Església que remunten al naixement
de la Reforma». D'altra banda, desta-
cà les repercussions que el procedi-
ment de Roma en el cas Küng podria
tenir sobre la forma d'expressar una
fe comuna, de procedir a la lliure in-
vestigació teològica, de plantejar sin-
cerament els problemes que separen
Ginebra (seu del Consell Ecumènic) de
Roma, en el context actual. Tota
aquesta tasca «no es pot fer —afirmà
amb energia el pastor Potter- utilit-'
zant constantment els documents del
Vaticà n . Cal preguntar si el Vaticà n
ha estat una porta o si el Vaticà n ha
estat una frontera, una barrera. No-
saltres tenim la impressió que consi-
deren el Vaticà n com la fi d'una re-
cerca. I això no és pas l'estil ecumènic
que coneixem, l'estil que és el d'una ,
creença viva en l'Esperit Sant que ens
empeny».

M'ha semblat interessant de trans-
criure aquests dos testimoniatges que,
ben mirat, no són pas contradictoris
necessàriament Ara, el que si és cert
és que manifesten uns estats d'ànim
ben diferents. I com a mínim, poden
ser l'expressió, per a alguns, de la co-
herència de Joan Pau II, i, per a d'al-
tres, del seu capteniment, que fa pen-
sar sempre en el «signe de contradic-
ció». •

Art
Merche Hoyos,
escultures *
de fibro-ciment
MARIA-JOSKP COROMINAS

A l'espai 10 de la Fundació Miró s'-
hi troba, en l'actualitat, una mostra
de les escultures d'aquesta autora
realitzades en fibro-ciment.

Merche Hoyos ha treballat dife-
rents especialitats artístiques, com el
cinema d'animació en el qual va
aconseguir un premi i hi incorporà la
important tasca d'un grup d'infants
dels quals ella tenia la responsabilitat
pedagògica en el camp de la plàstica.

Quan, el febrer de 1979 Xavier
Canals organitzà la Primera Trobada
de Poesia visual dels Països Catalans,
que tingué un balanç totalment posi-
tiu, aleshores Hoyos hi va fer un dels
ambients. Aquest estava basat en la
presentació de sèries de números amb
els models estilístics, mides i grada-
cions molt pensats. Els números apa-
reixen contraposats amb signes gra-
maticals: interrogació, admiració, pa-
rèntesi i la incorporació del mateix es-
pectador mitjançant miralls.

La variació discontínua es fa palesa en
una sèrie de peces d'accidents múltiples.

Ara ens mostra les seves escultures
en els quals un objectiu comú és la
idea de variació que nega la tradicio-
nal de l'escultura que és l'estàtica.

Aquesta variació té dues manifesta-
cions: la contínua, amb peces que van
des de l'aixafament del material i el
doblegat, fins la creació de tangèn-
cies, I la discontínua que va des de
l'explosió o la implosió, fins a l'esquei-
xament o el tallat del material,

L'aixafament és visible a les peces
que comprenem que, al punt de parti-

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

Music-haïl del dissabte
Dues hores amb tot allò que és
la música d'avui, concursos/
entrevistes, etc, etc.
Realitzat i presentat per
Joan Carles Doval.
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da, tenien una estructura i ara en te-
nen una altra. Com plans que s'han
inflat o cilindres que han perdut la se-
va secció circular. Aquests aixafa-
ments portats a l'extrem es manifes-
ten en les peces en què una superfície
es doblega fins esdevenir tangent d'e-
lla mateixa, una o moltes vegades.

La variació discontínua es fa palesa
en una sèrie de peces d'accidents
múltiples, en les quals veiem la suc-
cessió de testimonis d'un mateix feno-
men deturat com si ho fos en mo-
ments successius: una butllofa que
s'infla, després una mica més, i més, i
esclata.

En l'obra d'Hoyos hi trobem un
diàleg amb altres materials com és la
fusta tant en l'aspecte de pura natu-
ralesa de la incorporació de trossos de
troncs d'arbre com amb l'aspecte de
la fusta treballada i polida i que ofe-
reix un contrast de color, de textura i
de forma.

Un altre aspecte és el seriat, el qual
es produeix amb sèries temporals i es-
pacials. Les temporals amb obres que
suggereixen fases successives d'un fe-
nomen explosiu, les espacials amb
relacions dimensionals entre tubs ta-
llats, cuts i llarg8, estrets i amples.

També hi ha un aspecte processal

Merche Hoyos ha treballat diferents especialitats artístiques abans de dedicarse a
l'escultura.

no seriat com és el de les superfícies,
les esquinçades o el de les relacions
entre dos materials, on un sembla sor-
gir a través dels estrips de l'altre.

Si aquests aspectes processals evo-
quen un temps passat, d'altres indi-
quen un temps futur, com el cilindre
obert que ens convida a entrar-hi o bé
els dos panys de paret amb elements
masculins i femenins que suggereixen
l'avenç recíproc de l'un contra l'altre.

Finalment, un altre tema és el de la
incorporació de l'espectador mitjan-

çant recursos diferents com el ja es-
mentat del cilindre i també el dels mi-
ralls que ja trobàrem en l'ambient del
1979 i que aquí en una peça desco-
brim per sorpresa al fons de les flsures,
i en una altra peça ens obliga clara-
ment a contemplar la nostra pròpia
imatge.

Fer últim cal dir que en el nostre
país el nombre d'artistes femenines en
l'escultura de qualitat no ha estat
molt gran. Fer tant, aquest cas mereix
especial interès. • „

Porta dels Bergants RAMON BARNILS

Coromines i Afrodita
Que la primera edició del Diccionari Coromines s'ha-

via exhaurit en una setmana va ser anunciat per l'edi-
tor i col·laborador de l'obra Max Cahner, en Tacte de
presentació oficial de l'esmentat diccionari la setmana
passada.

Ja ho sabia. El llibreter Antoni, de la Fides de la ca-
rretera de Sarrià, en tenia quinze exemplars venuts
abans de sortir el producte al mercat, i quaranta de de-
manats a la distribuïdora. No li n'han servit cap ni un.

La primera edició del Coromines ha estat de dos mil
exemplars. Si la modèstia de la tirada és deguda a pru-
dència, ja se'n pot anar el Max a fer punyetes. Si és
astúcia político-comercial, felicitats i que el facin conse-
ller de Cultura.

Vaig anar a la presentació per veure el doctor Coro-
mines. £1 conec de cada dia: després de cinc anys de
postfranquisme, no hi ha com el seu «El que s'ha de sa-
ber de la llengua catalana», editat el 1954, per situar
les notícies d'agència en la corresponent comarca.
També el conec de la setantena de pàgines de «Lleures i
converses d'un filòleg» dedicades a discutir el «per» i el
«per a», i que acaba amb un magistral fes el que vul-
guis. 4

El doctor Coromines diuen que té previstes les nor-
mes de treball per si la dinya abans d'acabar els sis vo-
lums del diccionari; molt bé: després d'haver-lo vist es
pot assegurar científicament, que no solament acabarà
el diccionari en persona, sinó que abans de passar avall
n'enterrarà uns quants.

També va quedar clar en l'acte la falsedat de la in-
formació, criminalment stakhanovista i emanada de les
fonts pudentes del trebaUadoram de la cultura, que Co-
romines treballi setze hores diàries. S'hi va dir que per
a ell la seva feina li és Lla, li és Raquel i li ós Afrodita.
Si treballar l'Afrodita és treballar, aleshores jo sóc mar-
xista.

Van parlar Tarradellas, Carreras, Cahner, Badia i
Margarit... És igual. Va parlar Coromines, poc, i va fer
tres vegades un gest, magnífic, amb tots dos braços per
indicar l'altura que havia volgut assolir amb el seu dic-
cionari, la seva obra, la seva Venus. A cada gest se'm
va penjar una llàgrima a la pestanya de dalt de l'ull
dret, aquelles llàgrimes que t'ho fan veure tot irisat,
afuat, més real que la realitat

I parlant de la realitat pelada: què hi fotia en un acte
cultural el regidor de cultura municipal?
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OFERTES

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

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

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

Estudiant nivell universitari 3er d'In-
dustrials i Llicenciat en Filosofia i lle-
tres, fan classas particulars o"EGB i
BUP. Escriviu STOP L'HORA Raf. 7 1 .

Llicenciada en Psicologia amb expe-
riència professional en Escolar i Clíni-
ca carca feina per a completar jornada
(escola o compartir despatx amb al-
tres professionals) Telèf. 3B900 56 o
STOP L'HORA Ref. 74.

S'ofereix noia 18 anys par a guar-
deria curs complert de puericultura
sou a convenir. Truqueu a Elsa T.
3 3 4 3 1 69 tot el dra o escriviu STOP
L'HORA Ref. 50.

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

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

Passo tota mana da treballs a màqui-
na. Telefoneu al 226 86 78, demaneu
per Carme.
STOP L'HORA Ref. 95.

COMPRES

Compro tots els discos de BOBI La-
poette, cantant francès ja mort i mes-
tre d'en G. BRASSENS. Escriviu STOP
L'HORA Ref. 86 indicant adreça o te-
lèfon. Contestaré tothom.

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

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

Venda estufa Butathermix. mod. 318
OS, gran, quasi nova, per 10.000
ptes. Ti. 803 80 39 o escriviu e STOP
L'HORA Ref. 85.

Grandiosa torra tipus xalet. Zona Pont
de Vellcarca. Superfície parcel·la 510
m2. edifici 1.000 m2. Façana a 2 ca-
rrers. 3 plantes més soterrani. Garat-
ge. Jardí ampli amb piscina. Aire
acondicionat. Parquet. Preu 16 m.
Sense soterrani, 13 m. Condicions a
convenir Informació o visites. T.
213 57138 matins, Sra. Núria.
STOP L'HORA Ref. 9 1 .

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

L'HORA
PETITS ANUNCIS
L'HORA DE CATALUNYA ha creal

anuncis com a servei ala nostres lectt
demandes de treball, compres 1 venti

demandes de treball seran gratuïtes
cas. En als altres casos al preu seré c

espai, fen els anuncia fil aniran forçosa
da l'anum

NO ES MANTINDRÀ CORRESPG
REDAC(

Les insercions efectuades desde la m
comptat, les insercions fetes par correu
quantitat de pessetes en segells de cor

Compro per a col·lecció mussols de
porcellana. Pago mort bé. Ofertes
STOP L'HORA Ref. 89.

> VENDES

Menorca. CAP D'EN FONT. Venc per-
cil.la 740 m2, llum i aigua a 100
metres mar i al costat de Binibeca.
Telefoneu al 254 34 02 . STOP L'HORA
Rei 93 .

Venc fotocopiadora Cenon 5.000
amb dos anys garantia (valor orig.
750.000 pies.) par 500.000 ptes.,
pagament i convenir. T. 217 0 8 1 8 .
Domènec Nebot Ref. 54.

aquesta nova secció da petits
>rs. en el qual a'inclouen ofertes 1
es intercanvis, etc. Les ofertes 1
podran Qsudlr d'un espai en oada
la tres-cantes (300) pessetes per
ment el n." de terf. o da referència
:iant.
NDÈNCIA DES D'AQUESTA

; ió
astre radaccló seran abonades al
aniran acompanyades per taló o la
reus.

Venda per mili moto Bulteco Me-
tralla GTS nova (4.000 km.). Preu
125.000 ptes. Comptat. STOP L'HO-
RA Ref. 41.

Es ven parcel·la 18.000 pems2 a
Esplugues de Llobregat preu a conve-
nir. T. Sr. Torres 3713819. STOP L'-
HORA Ref. 45.

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

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

DEMANDES

Venedor perquè visiti boutiques i mer-
ceries per comarques i Barcelonès.
Baix Llobregat. Vallès Occidental,
Oriental, Maresme. Truqueu Sr. Mar-
garit. T. 351 19 24 tardes o escriviu
STOP L'HORA Ref. 92.

VARIS

Uar d'infants MAINADA (de 2 me-
sos a 3 anys) terrat amb sol tot el
dia horari de 7,30 mati a 7 tarda c/
Çapitén Mercader 73 3ar. pis (Sents),
f . 332 2 4 9 8 (de 7 a 10 h.). STOP
L'HORA Ref. 5 1 .

Escola Solfeig I cant coral par a nens
i nenes. GRATUÏTA Foment Català
d'Ajut i Serveis. CA Badal, 121 , ler.
T. 422 6 4 4 0 (tardes). STOP L'HORA
Ref. 94.

LLOGUERS

Llogaria masia (en bon tstat). No més
da 10.000 ptes. Zones indicatives: El
Ripollès, El Bergadé, La Garrotxa, £1
Montseny, etc Escriure a STOP L'Ho-
ra. Ref. 82 o telefonar t l 2 4 8 3 9 5 9

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

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

NO SÓN MASCLISTES, NO!
Hi ha propagandistes i experts en publicitat que no sé què es mereixe-

rien, de poca-soltes que són. Una prova n'és el cartell que podeu veure a
la fotografia i que anuncia una beguda alcohòlica, el «Gin Rives». A la pri-
mera part, s'hi veu una parella separada, amb mirades tímides. «£Tus
amores son solo platónicos?». Ja es veu que al mascle li fa por decidir-se.
A la segona, hom pot donar per suposat que ja s'han despullat i ja són al
lloc adient, car l'homenet ha «probado con Gin Rives» i ha tret prou gosa-
dia de l'alcohol com per abraonar-se sobre la dama del costat.

No es tracta d'anar contra la publicitat perquò si, sense més ni més.
Però quan ens trobem »rnh anuncis tan insultants, tan descaradament
masclistes i impertinents, no ens podem estar de dir-ho. Es deuen haver
quedat descansats I

ÍTCS AMORES SON SOLO PUIWKOSI

CARNAVAL
A LA CATEDRAL

A les jerarquies eclesiàstiques no
els feia massa gràcia, això que el
Carnaval s'hagués de passejar per
davant de la Catedral. Encara deuen
tenir l'obsessió de la irreverència
carnavalera, i s'hi van manifestar
en contra.

Malgrat això, el feliçment recupe-
rat Carnaval es va emparar del Casc
Antic de la ciutat i la camara del fo-
tògraf va recollir aquí aquest masca-
rot que es dreça altívol davant una
de les portes de la catedral.

Han d'entendre-ho: el Carnestol-
tes és un temps de l'any en el qual
no hi ha barrera que valgui. Llàsti-
ma que durí tan poc.

«EL HOMBRE
ENMASCARADO»
AMB UCD

No em direu que aquest sèrie
de cartells publicitaris no és en-
cisadora, una delícia*per als
ulls.

Primer, comencen amb les
tanques que UCD ha començat a
posar pels carrers barcelonins.
«No podem deixar el govern als
aprenents». Molt bé, sí senyor.
«No volem aventures». És clar
que sí, oi, senyor Esteve? Però,
llamp de llamps, què veig?
«Vuelve El nombre enmascara-
do». Però, no deien que no vo-
lien aventures? En què quedem?
Ah, és clar, ara ho entec. Això
és que el senyor C anyell as ha
anat a buscar al «Hombre» per-
què els ajudi en llur combat
electoral.

Així ja podran I Ara sí que
guanyaran, perquè si no recor-
do malament, en els tebeos de la
meva infantesa, el «Hombre en-
mascarado» no perdia mai. Clar
que mai no s'havia enfrontat
amb els «rojillos» que corren
avui dia.

"Ewtemosaventuras:1

LA INFLUENCIA DE «L'HORA» ARRIBA A LA GENERALITAT
El comunicat núm. 2 del Departament de Política Territorial i Obres

Públiques de la Generalitat començava així: «La CAMON (Coordinadora
d'Ajuntaments per la Moratòria Nuclear) presenta un estudi sobre l'horari
al conseller de Política Territorial i Obres Públiques». En llegir-ho, la sor-
presa ens envaí. Què tenia a veure la Coordinadora anü-nuclear amb l'ho-
rari? A quin horari es referia? Al dels funcionaris? Al canvi d'horari quan
canvien les estacions per al
estalvi energètic? Es referien
tal vegada a «L'HORA»?

Immersos en dubte tan
hamleüà, continuem llegint
el comunicat, fins que el con-
tingut ens dóna la solució i
ens tranquil·litza l'esperit: no
volien dir horari sinó urani, i
els seus efectes a les comar-
ques gironines afectades per
la recerca d'aquest mineral, wMím^mmmutj*™- •>«
Així doncs, «L'HORA» no hi
tenia res a veure.

Ara que, una mica despistats sí que hi van, oi, aquests xicots?
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ESTER AGUADO

LA FAMÍLIA HIDALGO
GÓMEZ
EN PES

Ara que ja han sortit les llis-
tes electorals al Parlament de
Catalunya, ja podem començar
a trobar coses divertides. Una
de les que més sobten ós la llista
que els «senyoritus» del PSA pre-
senten. És ben sabut que l'en-
capçala Francisco Hidalgo Gó-
mez, i això no té res de particu-
lar. Però si aneu llegint la llista
per Barcelona de dalt a baix hi
trobareu, al número 33, un J.
Hidalgo Gómez; al núm. 38, A.
Hidalgo Gómez; al 66, D. Hidal-
go Gómez, i per acabar-ho d'a-
dobar, el número 74 és F. Hidal-
go Barrera.

Com veieu, és tot un clan el
que han hagut d'anar a trobar
els néts de don Alejandro per a
omplir les seves llistes. Això de
trobar-hi ni més ni menys que
quatre que semblen germans i
un que deu ser el pare de les
criatures indica que, una de
dues, o no tenien prou gent per
a omplir, o que el nepotisme va
a cent per hora.

Pont aeri MARTA MATA

Comiat i comiats
UOUS Gras a la tarda aca-
bava el congrés la primera
setmana de reunions del ple

aquest any. Una tarda plena amb
la informació del ministre de l'Inte-
rior, la discussió sobre l'informe de
Televisió i la del gir d'UCD respecte
l'article 143.

Les discussions eren fortes entre
govern i oposició. I no tot pot ser
qualificat de tramoia parlamentària:
a vegades es juga quelcom de molt
profund per a algú, allí mateix. Da-
rrera el meu escó, al costat del d'en
Lluís M,. de Puig, li ha tocat de seure
a l'ex-ministre Clavero Arévalo, en
el lloc que ha deixat buit en Cisne-
ros. En Cisneros està recuperat de la
darrera operació quirúrgica, ha as-
cendit en la darrera operació políti-
ca, i ha baixat a ocupar un escó més
important, prop del «portavoz»
d'UCD. En Clavero Arévalo està rele-
gat de moment al galliner de la UCD.
Em somriu afablement tot asseient-
se: «Marta, ,me dejas el periódico?».
L'hi deixo, però no crec que l'hagi
llegit. La seva situació de comiat no
deu ser massa còmoda en aquests
debats. ,•.*,•.

0 ho és gens per a tots els
qui d'una manera o altra ens
acomiadem, i ens debatem

aquestes setmanes entre acabar te-
mes encetats al Congrés de Madrid i
preparar la campanya al Parlament
de Catalunya.

I a sobre, de tant en tant, el co-(
mentari: «Y cómo nos dejàis?» Cal*
explicar que el erup es renova a Ma-
drid d'una banda, 1 de l'altra, oue el
Parlament de Catalunya és molt im-
portant per a nosaltres... I per a ells,
potser, si ens en sortim de donar un
model de treball parlamentari realis-
ta i coherent. Els amics diuen que sí,
al final.

LS que no ho són tant, diuen
de tot... I no sols als qui ens

wmm—m acomiadem, sinó als- qui es
queaen. Dimecres, ei final de fa ses-
sió, després d'haver discutit els
impostos sobre tinència i trans-
missió de títols nobiliaris («quina co-
sa més important», comentaria l'He-
ribert Barrera) es va discutir un al-
tre decret-llei sobre impostos a deri-
vats del petroli. Era evident que el
govern s'havia extralimitat en les se-
ves prerrogatives; ei professor Pe-
ces-Barba va posar el dit a la llaga i
el crit al cel, «inconstitucional I», el

catedràtic Fraga va haver de dir que
era així i en Pérez Royo, del FCE,
amb cara de «penene», va senten-
ciar: No es poma votar. En aquest
moment en Fraga, compromès a vo-
tar que sí, va demanar un pronun-
ciament al govern en el sentit que
retiraria de la futura llei les dues
disposicions no constitucionals; el
ministre d'Hisenda no sabia quò fer,
l'Abril Martorell li Va indicar que
anés a la tribuna. Quan el d'Hisen-
da, esbufegant, passava davant de
l'Abril, l'Abril li donava la «chuleta»
del que havia de dir i l'oposició va
fer murmuri. Freud va aflorar, i l'A-
bril va contestar al murmuri amb un
gest que en català en diem «butifa-
rra», una manera d'acomiadar amb
llenguatge gestual al llenguatge que
justifica la vida parlamentària.

É, passat Dtyous Gras, 1 retor-
nats els diputats a les respec-

1 tives províncies, com mana la
jonstitució i el Reglament, alguns

hem pogut celebrar les festes popu-
lars més del que pensàvem. Concre-
tament, dilluns ae Carnestoltes va
arribar a Barcelona un ministre del
govern d'UCD disfressat de tal, i va
fer diversos discursos adequats a la
diada, a invitació i en companyia de
diverses autoritats perifèriques dis-
fressades de tels així mateix, i por-
tant al costat un sedicent candidat a
la presidència de la Generalitat de
Catalunya (pobra), no sé si disfres-
sat o no. El cas és que cruan el dipu-
tat volia acomiadar-se de les escoles
estatals que no havia pogut rebre al
Ritz com als pares de fes escoles pri-
vades (no fos cas que es confessessin
mútuament), els malvats pares de
les escoles estatals no el van voler
acomiadar, aplicant elípticament la
figura de la «botifarra».

COMIATS I Es costum de donar-
los un tractament especial i de
relleu. Proposaria per a Tex-

munsire Clavero el del respecte, per
al ministre Otero alguna cerimònia,
adequada al dia de 1 enterrament de
la sardina, per al ministre Abril
Martorell el títol de «marqués del
Corte de Mangas», però fent-li pagar
com a drets de tinència de títols els
deutes franquistes i suaristes dels
Ajuntaments rojos, i per als diputats
que deixem el Parlament de Madrid,
un escó al Parlament de Catalunya
amb una palma del martiti, petitona,
gravada en un angle.
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Lleure lliure

NOM I COGNOMS

ADREÇA

CIUTAT DTE.

PROVÍNCIA

PAÍS

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

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

a de de
Signatura

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

Estat espanyol 3.300 ptes.
Europa 4.400 ptes.
Amèrica i resta del món 5.000 ptes.

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Senyors, els agrairé que amb càrrec al meu
compte/llibreta, atenguin el rebut que anual-
ment els presentarà L'HORA, S. A., pel paga-
ment de la meva subscripció a L'HORA DE CA-
TALUNYA.
BANC/CAIXA
AGÈNCIA
NUM. COMPTE/LLIBRETA
TITULAR . . ;
DATA

Signatura

Un cop omplert
enviar-ho a
L'HORA DE CATALUNYA
Aribau. 80, ètic, 1.*
BARCELONA-36

DILLUNS, 25

La setmana comença amb fi-
ra a Santa Coloma de Farners,
comarca de la Selva.

Concert: El primer dels dos
que ofereix la Phllharmonla
Orchestra dirigida per Riccar-
do Mutl I amb el violí de Sal-
vatoret Accardo. ÉS a tes nou
al Palau i Interpreta tres obres
de Brahms.

Conferencies: Al CIDOB-
TM (Llúria, 125), Jesús M.
Rodés parla de Guerra freda i
conflictes locals», a les vuit del
vespre.

A l'Auditori CES de Sabadell,
a les 22.30, «El conflicte
lingüístic a les Illes», per Toni
Artigues. Organitza Òmnlum
Cultural.

Cinema: A la Fundació Miró
dintre d'un cicle d'introducció a
l'home I l'art a la Xina. El film
és «Estudi d'un cadàver ds fa
2.100 anys», i és a les 19.30
hores.

TV: Sembla que l'espai «No-
vel.la» desapareix de la progra-
mació catalana. Res a destacar,
doncs. A la segona cadena, a la
nit. no us oblideu de «Revista
de cine». I, naturalment, conti-
nua «Rafces».

DIMARTS, 26

Cinema: Continua a la Fun-
daclón Miró la projecció dels
«Ikuskas» vinculats a l'exposi-
ció «Erakusketa 1980». Ela
d'avui, a les 19.30, són «Tele-
visió basca», «Ikastolas» I
«Guernika».

Conferències: A la Facultat
d'Econòmiques de Pedralbes, a
les set, «Moviments populars i
sindicalisme a l'Amèrica Uatl-
na». Parlen Helios Prieto i
membres de la CNT d'Uruguai I
la CUT de Xile.

A la Biblioteca de Balsareny,
a les 21.30, «El Bages, avui:
panorama socio-politic» a cà-
rrec de J. Huguet.

Concert: El segon de la
Phllharmonla Orchestra, a la
mateixa hora i lloc que ahir. In-
terpreten la Pastoral de Beet-
hoven i la 8lmfonia núm. 6 de
Txalcowsky.

TV: Comença un nou pro-
grama català, «Gran Teatre».
Avui ofereixen «Sol Sol«t»,
d'Angel Guimerà, dirigit per

Sergi Schaaff i Interpretat pw
Àngels Moll, Paquita Ferrin-
diz i Francesc Luchetti. Es 8 li
tarda. \g

Canvis al circuit estataÍEn
comptes de «Gibbsville» co-
mença una sàrie de pilots de
rescat. Es diu «240 Robert» i
el primer episodi, «La disculpu,
A la segona cadena és traslladi
«Retrato en vivo», avui tmb
Alberto Cortez. A les deu, «ci-
ta I de la Caballé.

Recital de Montserrat
ballé (dimarts UHF) ,%

DIMECRES, 27 i__

Cinema: Avui, a la Miró, «I»
Ikuskas «Bilbao: degradacWfl
urbanística», «Bilingüisme» i
«Televisió basca», a les 19.30.

Concert: Al Palau podreu
sentir «La Sonata Concord» dfl
Charles Ives, interpretada *•
piano per Jean Pierre Dupuy,
a les vuit del vespre. Al MuMU
Picasso, Uliana Maftotte al
piano, amb obres de Gulnjosn.
Roger, Soler, etc. É I • I *
21.30. l

TV: El «Mare i fill» d'avui«»
l'episodi «Macarrons a I'»"1"
pordanesa», interpretat P*r

Luls Fenton. A la història dd
cinema a Catalunya, «Opt***
dors i artistes». Al circuit •**
tatal, els nostàlgics admirador!
de Marisol la podreu veure tfl
«Marisol rumbo a Rio», dirrtfl»
de «Cine Espaflol». ?

DIJOUS, 28

Música: A la Fundació
a les 19.30, l'EIndhoven Re-
search Laboratories PhiHf*
Gloilampenfabriek intèrpret*
obres electroacústiques df
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CONXITA SOCIAS

Henk Badlngs, Raaljmaker, Va-
rese, etc.

Al Centre d'Estudis Musicals,
a les 21,15, actuació del Cata-
lonia Jazz Grup.

Conferències: Al CAF (Gran
Via, 608), «El problema dels
museus a Catalunya», per Au*
gust Panyella, director del Etno-
lògic.

Al Col·legi de Metges, a les
8, José Luis Aranguren parla
de «La vida i la mort».

Al Museu Arqueològic de
Barcelona, el Dr. Joan Alnaud
de Lasarte explicarà, a les
19.30, «Aspectes de l'art xi-
nès».

Don-na: Aquesta entitat ce-
lebra el seu quart aniversari I
ofereix al Real Cercle Artístic
(Arcs, 5) a les 7,30 de la tarda,
un recital de poesia i cançó a
càrrec de Mari Chordè, Maria
Mercè Marçal, Marta Pessa-
rrodona, Núria Candela, Tere-
sa Rebull i Marina Roseli, pre-
sentades per Montserrat Ml-
nobis.

TVE: Hi destaquem, sobretot,
la reposició d'«Antlgona», de
Jean Anouilh, al UHF a les 9
del vespre. La Interpreten Tere-
sa Rabal, Pablo Sanz, Ivonne
Sentís, Jalme Blanch.

DIVENDRES, 29

Cinema: A l'Ateneu Sempre
avant podreu veure a les 9 del
vespre, els primitius westems

kas sobre Ikastoles, Qemlka I
Bilbao a les 19.30.

Concert: Al Palau de la Mú-
sica, a les 9, Teresa Berganza
interpreta obres d'Haydn,
Moussorg8kl, Martin i Soler I

Conferència de Sebastià Serrano a SabadeU (divendres)

de Tom Mix I d'Edwin 8. Por-
ter, comentats per J. del Casti-
llo.

Conferència: A les 22.30, al
CES de Sabadell, Sebastiè Se-
rrano parla de «El conflicte
lingüístic al Principat».

A la Fundació Miró, ets Ikus-

A MÉS A MÉS

Teatre:
R e c o m a n e m

arribar-se a la Cúpu-
la Venus a veure
«Legionaris» espec-
tacle del Teatro del
Mentidera. Es tracta
d'una obra de caba-
ret literària, andalu-
sa.

Convocatòries:

El Grup d'Acció
Escolar Catalana
(QAEC) convoca un
concurs de contes i
narracions entre els
alumnes de 5è a 8è
d'EGB, en homenat-
ge a Josep M .
Folch i Torres en
escaure's el centena-
ri del seu naixement
L'extensió màxima
serè de quatre folis,2

a mà i per una cara.

Els treballs cal tra-
metre'ls al GAEC,
carrer de Sant Ma-
teu, 13, Esplugues
de Llobregat, posant
ben clar nom, cog-
noms, adreça I po-
blació. La data màxi-
ma és el 30 de març
de 1980 i els premis
s'atorgaran el dia de
Sant Jordi.

També es convo-
ca el III Premi d'E-
ducació Josep Pa-
llach. Les obres han
d'ésser inèdites, en-
tra 200 i 300 folis a
doble espai i per una
cara, i cal lliorar-les a
Edicions CEAC,
P e r ú , 1 8 4 ,
Barcelona-20.' El
Premi esté dotçt
amb 250.000 Ptes. I
la publicació del lli-
bre abans d'un any.
El contingut de les

obres, naturalment,
ha de versar sobre
un tema educatiu en
el qual hom faci refe-
rència als Països Ca-
talana. L'admissió
d'originals acaba el
16 d'octubre d'en-
guany i componen el
Jurat Octavi Fullat,
Maria Rúbies, Joan
Triadú, etc.

lli Premi d'Educació
«JOSEP PALLACH»

Granados, acompanyada al pla-
no per Geoffrey Parsons.

TV: El Clàssic de cinema
mut que pertoca és «A la mar
en barcos» d'Elmer Cllfton, in-
terpretada per Wllllam Walcott
y Clara Bow. «Més vala preve-
nir» paria de la depressió, i «El
nombre y la tierra», deia tram-
pers del Canadà.

DISSABTE, 1

Tertúlia: El Grup d'Amics
de la Tertúlia n'organitza una
sobre «L'humor, com a medi
de comunicació social», per
Tísner i Cesc, i «Comunicació so-
cial», per Joan Agulla I Jaume
Ferré, sociòleg, ÉS a les 19.30
a la Sala Claret, Uúria, 4.

Concert: El de cada setma-
na de l'Orquestra Ciutat de
Barcelona, avui a les 19 hores
I demà a les onze del matí. Diri-
geix Salvador Mas, amb Joan
Moll al piano I interpreten
obres de Schumann, Relneccke
i Strauss.

TV: El film de la tarda és
«Desfile de pascua» de Char-
les Walters, amb Judy Gar-
land. Fred Aataire, Peter Law-
ford I Ann Miller, ingredients
suficients per a fer un encisador
musical. Abans, comença una
nova sèrie, suposem que de
propaganda olímpica, «El oso
de Moscú», protagonitzada per
l'ós Mlscha.

A la nit, una comèdia no gai-
re .distingida, «Empezó con un
beso», de George Marshall, In-
terpretada per Glenn Ford I
Debble Reynolds.

A ta segona cadena toma la
sèrie «Hawai 5-0» a dos quarts
de quatre I hi haurà handbol de
Recopa d'Europa a les 17.30.
Pel que fa a La Clava, ei tema
és Olimpíades i fan la primera
part del legendarl film de Lenl
Rlefenstahl «Olimpíada en
Berlín». Molt recomanable.

DIUMENGE, 2

S'acaba la setmana amb fira
a Cardona, Bàscara I Capella-
des.

Teatre: Si no ho allarguen,
avui serè l'últim dia que podreu
veure l'espectacle «8opa d'es-
tels» a la Cuina de les Artà, al
carrer de Sant Pere més Baix.

Olimpíada de Berlín a La Cla-1
ve (dissabte)

Excursió: SI us plau acom-
panyar als de l'Ateneu Sempre
Avant, avui se'n van de turisme
a la Garrotxa. L'Itinerari és
BarcelonaVic-Roda de Ter-Olot-
Beselú-Banyoles. -

TV: A «Estrenos TV», «Ca-
mlsetas contra plaïes», de Wl-
Illam A. Graham, interpretada
per Blll Bixby, René Auberjo-
nols, Doug McCiure.
v A Estudio 1, «El tenor Ba-
danas», de Carios Amlches;
amb Quique Camoiras i M. Lul-
sa Ponte.

Pel que fa a UHF, el docu-
mental de les cinc és «Trampa
para la mosca Tse-Tse». A les
vuit, podreu veure «Pepper-
mlnt Frappé», de Carios Saura,
recomanable de revisar.
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Tot fent camí ISIDRE AMBROi

Itinerari romànic
per La Garrotxa

Fa relativament poc
temps que la Federació
d'Entitats Excursionistes de
Catalunya, a través del co-
mitè de senders de gran re-
corregut, ha publicat un
facsímil, sobre un itinerari
romànic de la comarca de
la Garrotxa, el primer de
tota una sèrie que es té in-
tenció de publicar. Aquest
recorregut és del tipus ano-
menat circular, és a dir,
amb sortida i arribada al
mateix lloc. Dura al voltant
d'unes set hores, en les
quals es recorren un total
de vint-i-cinc quilòmetres.
Cal aclarir però, que aques-

COMPLEMENTS

Si aquesta excursió es
vol fer en més d'un dia,
hom pot hostaQ'ar-se al
santuari de la mare de
Déu del Mont o bé a
Sant Domènec de Palera.
A més, pot fer nit a la
població de Besalú, fon-
da Siqués (972590110).
Per a més informació, es
pot trucar a l'Ajunta-
ment (972 59 02 25).

Aquest itinerari, està
senyalitzat, en gran
part, amb marques blan-
ques i grogues, correspo-
nents a la senyalització
de senders de petit reco-
rregut. També hi ha
trossos senyalats amb
pintura blanca i verme-
lla, corresponents als
senders de gran recorre-
gut.

Per a més informació,
es pot trucar a la Fede-
ració d'Entitats Excur-
sionistes de Catalunya
(3026416) i (3022284).

tes set hores de marxa són
efectives i que per tant se li
han d'afegir les que hom
cregui convenients per a
menjar, beure, visitar o tan
sols descansar.

L'esmentat itinerari co-
mença amb la visita al po-
ble de Besalú, lloc on es tro-
ben mostres d'art romànic

COM S'HI VA?
Es surt de Barcelona, bé per l'autopista A-7 o bé per

la carretera nacional N-II, direcció a França, fins
arribar a Girona. Una vegada allà, es segueix per la
carretera comarcal CC-150, direcció a Banyoles i Be-
salú.

Distància, en quilòmetres, des de Barcelona: 131.
Altres combinacions: Es pot anar en tren fins a Gi-

rona, i una vegada allà
continuar el viatge amb
els cotxes de Unia de l'em-
presa TEISA, que fan el
trajecte Olot-Girona, tot
passant per Castellfollit,
Besalú i Banyoles.

Besalú, pont romànic sobre el riu Fluvià.

dels segles X, XI i XII que l'esquerra s'enlaira el pic
ja varen ésser descrites en

edifi-

el n.° 18 d'aquesta revista.
A continuació, es puja a

l'ermita de la mare de Deu
del Mont (1.115 m.),
cació romànica del
XII que s'aixeca com una
mole gegantina a les portes
de l'Empordà. Des d'aquest
indret, es pot albirar un
dels més superbs panora-
mes d'arreu de Catalunya,
car del Santuari estant, es
pot admirar: al nord, el pla
del Vi i la Tossa, més enre-
ra, enllà al fons de tot hi ha
les Salines i
Frausa; una

el Roc de la
mica més a

del Bassegoda (1.376 m.), el
Canigó (2.785 m.) i les
muntanyes d'Ulldeter i l'o-
lla de Núria; a llevant, el
pla de l'Empordà i la mar
Mediterrània; al sud el riu
Fluvià i Besalú i finalment,
a ponent, Rocacorba, la se-
rra de Finestres i les mun-
tanyes del Puigsacalm 1 del
Far. al fons. Cal dir però,
que aquesta pujada es duu
a terme per la vessant oba-
ga de la muntanya, que és
precisament el cantó més
desconegut, però no per ai-
xò menys bonic.

Després, en baixar d'a-
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quest mirador, el camí con-
tínua envers el monestir de
Sous. Avui dia, d'aquest
temple ja només en queden
runes; ara bé, malgrat tot
es pot palpar la importàn-
cia que en el seu temps va
arribar a tenir.

Tot seguit es passa pel
poblet de Beuda, el qual
conté en el seu interior una
església romànica del segle
XI, que a desgrat del temps
es manté força conservada.
Més endavant, s'arriba a
Sant Domènec de Palera,
temple romànic del segle XI
de gran interès, tant ar-
queològic com fotogràfic.
Cinc minuts més enllà, hi
ha l'esglesiola de Sta. Ma-
ria de Palera, de notable in-
terès arqueològic, igual que
la de St. Domènec.

D'alli, ja només resta
continuar una altra horeta,
si fa o no fa, per carretera
asfaltada i en un tres i no
res s'arriba al poble de Be-
salú.

BO



BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ:

Autoritza que siguin carregades al seu compte corrent o Llibreta aestalvi

número de Là Caixa/Banc

Agència del carrer

Població

SUBSCRIPCIÓ ANUAL D Barcelona. 8397 ptes. D Fora Barcelona 7775 ptes

RETALLEU I ENVIEU



tat Dp

v f f i T A AUDIO.
· ?


