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Carta del director

País Basc:
una ferida oberta

Amic lector:
Després de les eleccions generals de l'1-M, el problema d'Euskadi ha sofert

un canvi qualitatiu. De l'anàlisi que ha fet sobre el terreny el nostre col·labora-
dor Andreu Castellet es desprèn que les possibilitats d'arreglar la qüestió basca
han sofert en els últims mesos un clar retrocés.'Hem arribat a un punt que
només l'autonomia seriosament plantejada podria constituir una última possibi-
litat de redreçament i en això semblen estar d'acord totes les persones que han
opinat seriosament i sense prejudicis sobre la qüestió basca.

Però l'actual equilibri de poder no sembla que apunti cap a una solució polí*
tica. L'estratègia electóralista d'UCD al País Basc, que s'ha preocupat més d'en-
fonsar els enemics socialistes i de desprestigiar el PNB que de buscar solucions, ha
complicat encara més les-coses i sense guanyar vots centristes, ha corregut l'electo-
rat cap a postures radicals.

El Consell General Basc ha sofert un greu desgast pel sol fet de la manca d'a-
tribucions; no es pot governar quan no es té poder. Des de fa mesos, l'única
política de la UCD envers Euskadi ha estat la del reforçament del mecanisme
policia), la qual cosa pot tenir bona imatge a la resta de l'Estat però al País
Basc, si això no va acompanyat de mesures polítiques, només ajuda a la radica-
lització.

I l'autonomia? UCD l'ha retrasada i tot indica que la retrasara tant com pugui
ara que té la tranquil·litat de governar durant quatre anys. El pretès autonomisme
d'UCD no forma part d'una concepció global d'Espanya sinó d'una acceptació for-
çada de la realitat per la teoria del mal menor. .
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La nostra
portada

La fotografia de coberta d'aquest
número de L'HORA és un fotomuntat-
ge realitzat exclusivament pera il·lus-
trar el reportatge sobre les drogues.
Els joves que surten són escolars que
en la fotografia manipulen exclusiva-
ment tabac. . . -i • • • • - •
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FRANCESC NAVARRO

L'extensió del consum de
drogues lleugeres entre la
joventut i en els centres
d'educació bàsica i BUP
és un fenomen cada cop
més preocupant. í ^
A partir dels onze anys
nois i noies inicien un
camí que hom no sap on
va a parar, "

El consum de drogues en el nostre
pals te dues etapes perfectament dife-
renciades, abans dels anys seixanta i
després dels anys seixanta. Abans

d'aquesta data el consum està centrat
únicament en la popular griffa i es de-
senvolupa en uns llocs molts concrets,
els barris perifèrics de Barcelona i el
popular Barri Xinès. Les capes més
desvalgudes de la societat són qui la
consumeixen i s'introdueix a Barcelo-
na mitjançant els legionaris que tor-
nen d'Àfrica. ; . •

\ Els anys seixanta, amb l'obertura
de costums que significa el desarro-
llisme opusdeista i la tecnocràcia en el
poder, marca la frontera*:'< L'aparició
de locals com «1 bar Tokio (tancat per
afers de drogues en l'any 64), o el po-
pular «Trole» a l'Arc del triomf, fo-
menta el'contacte de la joventut pro-
gressista de l'època amb els «grifotes»
tradicionals i la droga s^introdueix en
el jovent de les clases mitges de l'èpo-

ca, amb la qual cosa l'aparent tole-
rància policíaca esdevingué persecu-
ció. L'aparició d'una joventut progres-
sista en el nostre país, l'obertura de
locals com «Les enfants terribles» en
l'any 69, el bar «London» o«Zeleste»
en el 73, la aparició de revistes de ca-
ràcter contracultural. En el mateix
any fan que l'ona del consum de dro-
gues lleugeres, abandonada la griffa

pel més fàcilment manipulable hax,
s'estengui per tota la ciutat. L'emigra-
ció temporal, per a realitzar feines dei
camp, d'una determinada joventut,
popularitza el hax per tota Catalunya-

És a partir de la segona meitat ddj
anys setanta que el popular «pon
s'introdueix en els centres d 'ens®nL
ment miljà i d'aquí a les capes més jo-
ves de la població.

Què és el porro?
El haxis es la droga més estesa i re-

iativament barata de preu. Són fàcüs
els mecanismes d'introducció en el
nostre país. Provinent de Marroc, Af-
ganistan o America Llatina, el haxis
^ Present? avui en totes les ciutats ca-
«•aianes i en totes les classes socials; el
seu consum ha esdevingut avui com a
normal» entre els estudiants universi-
«is, treballadors, oficinistes i entre

avaiiaqíf Uv* g e n t d e quaranta anys en
vau. El haxis és l'extracte premsat

c à n * r e s i n a de la planta anomenada
ÏÏ ° Clentífícament, cannabis sa-

" ^ són les fulles o
d e l a mateixa planta.

0 ^

sica però sí que pot provocar una lleu-
gera dependència síquica, essent, de
tota manera, les dues dependències
inferios o similars a les que-produei-
xen les drogues «legals», com el tabac
o l'alcohol i la tolerància, es a dir la
necesitat d'incrementar progressiva-
ment el consum,. inferior també. ,:

Els joves i l'hax

fins i tot a la quotidiana experiència
del ciutadà mig. El típic «però si en fu-
ma tothom» dels consumidors, es va
fent una realitat com ho prova la
contínua aparició del «porro» en festes
i reunions de gent «normal» i sobre tcjt
les notícies cada cop més nombroses
de centres escolars on nois d'onze i
dotze anys, a vegades menys, co-
mencen a fer les seves experiències».
Es evident, doncs, que l'ús de drogues
lleugeres entre la infantesa no és un
fet aïllat, sinó que revesteix, hores
d'ara, una generalitat preocupant.

*É1 noi s'introdueix en l'haxis per
mitjà dels amics o germans grans i ho
estén pel seu àmbit d'influència, nor-
malment l'escola. L'acte de «fumar»
no és un fet individual, sinó que re-
quereix un ritual, quasi-rèligiós, un ri-
tual de grup; és per això que quasi
mai no es dóna el fet del fumador indivi-
dual, del fumador aïllat.

Les causes que poden motivar un
nano de dotze anys a fumar-se un po-
rro poden ésser infinites, des de la su-
blimació de la pròpia virilitat fins a la
necessitat de noves experiències, però
sigui pel que sigui, la realitat és que
ho fa. La perillositat pròpia del haxis
ja l'hem ressenyada abans; pràctica-
ment és com si el nano es fumés un ci-
garret qualsevol, però hi ha un fet que
determina la perillositat: el nano està
fent un acte il·legal, un acte que el col-
loca aí marge de la llei i ell és cons-
cient d'això. El desequilibri síquic que
li produeix en un període de formació

> de personalitat el sentüyse delinqüent
és realment perillós. El fet que es fumi
un porro no el converteix en toxicò-
man, no és malalt ni un delinqüent,
però allò greu é's que ell s'ho arribi a
creure i la il.llegalitat contribueix a
fer-ho. Les diverses organitzacions
polítiques juvenils s'han manifestat
reiteradament per la legalització del
consum de les drogues menors, però
en una societat com la nostra no exis-
teixen perpectives immediates per tal
que aquesta reivindicació tingui sur-
tidà.: . ' .

flors

PessetèríTn11^ ? e Cmc « r a m s va l " ües< N o Produeix dependència fi-

En un estudi realitzat pel Grup d'O-
rientació de la Brigada Central d'Es-
tupefacients de la Policia titulat «Abu-
so de Drogas en Espana, su evolución»
de maig del 78 es diu textualment:
«L'augment quantitatiu d'usuaris d'al-
gun tipus de substància estupefacient
és un fet que es presenta clara la
simple observació del professional i

Ni classes .ni edats
El consum de drogues menors, ha-

xis o marihuana, afecta igualment a
nanos de totes les classes socials. No
és només en els Instituts d'Ensenya-
ment Mitjà o en les escoles perifèri-
ques de la ciutat on es dóna. D'un pa-
rell d'anys ençà han sortit en els dia-
ris, notícies al respecte on es veien in-



volucrats estudiants pertanyents a les
millors escoles de la ciutat de Barcelo-
na. I no és només a Barcelona pn es
produeix. Segons un treball realitzat
en 1978 es calculava que eren deu
mil,, els «porros» que es consumien en
una setmana per la joventut a Saba-
dell. Tarragona o Girona no s'escapen
del problema, i donen xifres similars.

Però d'on surt-la droga?, com l'ad-
quireixen els menors?, i.per què hi ha
un interès específic entre els trafi-
cants de potenciar aquest mercat?
Totes tres preguntes qualsevol se les
pot plantetjar i pot ésser que no hi ha-
gi respostes concretes. ,

Des de .temps immemorial, la Flaçà
Real, la part baixa de les Rambles bar-
celonines i la part antiga de la ciutat,
bàsicament la plaça, del Rei i la de
St. Felip Neri, que algú fa temps va ba-
tejar com de Sant «Flipe» Neri, han es-
tat llocs de consum i tràfic de drogues
lleugeres. La massifícació del consum
ha fet que el mercat es massifiqués
també i es desplacés cap a altres zo-
nes de la ciutat. Diagonal cap a dalt
es maneja un volum de negocis simi-
lars a les zones abans esmentades i
fora de Barcelona*existeixen cercles
molt actius en aquest sentit. També
existeixen uns mercats establerts en
les zones proletàries de la ciutat com
Poble Nou, Santa Coloma o Cornellà.
El traficant porta un negoci sense cap
tipus d'escrúpuls, la seva actitud es a
totes totes condemnable.

El nano d'onze anys és evident que
no té un poder adquisitiu suficient
com per a comprar per ell sòl l'hax,
però, ja hem dit que no és un fet indi-
vidual. Entre quatre o cinc sí que po-
den ajuntar les mil pessetes necessà-
ries per a comprar un «talego», una
pastilla d'hax. A casa d'algú, quan no
hi són el pares, s'iniciarà el ritual ca-
racterístic; algú posarà música i en-
mig d'un estrany silenci és produirà el
fenomen de fer el «porro» i anarlo pas-
sant de mà en mà per tot el grup. El
nano se sentirà més home, se sentirà
valent, ja que eÜ està fent una cosa
que molts d'altres no gosen fer, se
sentirà superior, ja que està fent una.
cosa que el diferencia/de la resta de
nois i noies del seu entorn, i tot això-
quan s'està formant la seva personali-
tat. ' ' . ' ..:.."•..,,.-.. ,••;;•,•. _. ... ,

Hi ha una antiga teoria que pressu-
posa, que aquell que comença amb
una droga inevitablement passarà a
una altra de més importància i caurà
així en una espiral de la qual no en

Í \i

podrà sortir. És el què s'anomena el
fenomen d'escalada. Bé, no hi han da-
des determinants sobre el problema,
però es pot afirmar que no és així. Si
bé sí que és cert que tot aquell toxicò-
man que pren drogues «dures», heroï-
na o cocaïna, ha passat per una etapa
de drogues suaus, ni molt menys tot
aquell que es fuma un porro caurà en
l'espiral de la toxicomania. Una míni-
ma part, realment mínima, ho farà i
no per uns motius biològics: el que ho
faci ho farà per uns motius socials. El
nano deixarà de fumar ò continuarà
fent-ho, però si té un entorn social
adequat no tindrà cap necessitat de
passar a les drogues dures, tan sols en
entorns socials i familiars deteriorats
o en personalitats predisposades es
donarà el cas de nen que passi i rea-
litzi el fenomen de l'escalada.

Ara bé, el que és evident és que a
un increment del consum de drogues
suaus es correspon un increment de
les drogues fortes, el que esdevé en un
problema realment preocupant.. El

.mercat natural de drogues com l'he-
roïna és aquell on es consumeixen dro-
gues suaus i vet aquí el perquè de l'in-
terès de determinats grups econòmics
en popularitzar l'ús de la droga. Cata-
lunya està situada ja al nivell dels

'S*

'acte de fumarse un porro és
ïtot un ritual, des de'esclafar
\l'hax per poder-lo desfer en el
\tabac, fins a la fumareda final
[tot esdevé una mística.

xaval desfà el «talego» i el
o.loca en el «canuto», d'un
'artrófa el filtre i ja està apunt
er a col.locarse enrollant-se
om ell vol.

V

països de l'Europa Occidental en el
ranking del consum. En aquest països
el fet que els menors consumeixen
droga no ha produït cap desastre na-
cional i tampoc el produirà en el nos-
tre. Més tard o més d'hora les dror
gues suaus com la marihuana o l'ha-
xis estaran legalitzades i les multina-
cionals de tabac tindran un nou tipus
de negocis; els negocis bruts i les mà-
fies locals o internacionals que fan del
tràfic de drogues un bon negoci el
perdran, però, qui sap, pot ésser que
aqui tindríem que buscar el perquè de
la no legalització?

Però de totes formes no es pot fri-
volitzar. La droga és un problema i ho
és per que al seu voltant es crea un
món, unes formes, i, el que és mes
greu, un mercat. Er traficant de dro-
gues no es planteja res, el negoci no
reconeix escrúpols, les malalties físi-
ques a causa de l'adulteració són a
l'ordre del dia, i la manca d'un con-

trol de qualitat és patent, però és evi-
dent que no es pot exigir control dé
qualitat sobre un producte que es
clandestí.

Hi hauran, en aquests moments,
nois i noies que començaran amb les
primeres experiències, el desig d'alli-
berament, la competitivitat à'una so-
cietat com la nostra, tot plegat, els in-
duirà a fer-ho. La manca d'una infor-
mació adequada sobre el problema
crearà traumes, en una època de for-
mació de la personalitat, que podrien
ser fàcilment evitats. En aquesta, com
en moltes altres coses, el món dels
adults ignora el món del joves, el món
dels nens. La manca d'informació en
els pares, també els induirà a agafar
postures que not són convenients.
Comprensió i informació són, doncs,
els fonaments pe a evitar situacions
de marginació o trastorns en la per-
sonalitat infantil, dels quals tots, en
certa manera, en seríem responsables.
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QUÈ ÉS ACAPIC?
Ès l'Associació de Catalunya dels treballadors Autò-
noms, dels Petits i Mitjans Industrials i dels Comer-
ciants.

PER QUÈ S'H A CREAT ACAPIC?
Per defensar els interessos dels seus associats inde-
pendenment de les grans empreses, les multina-
cionals i els monopolis.

QUI REPRESENTA ACAPIC?
Un important sector de la societat que és responsable

• del:
; 85 %del8 llocs de treball

99,1 % del cens empresarial

QUI AGRUPA ACAPIC?
Tots aquells treballadors autònoms, comerciants i pe-
tits o mitjans empresaris que creguin fermament que
cal unir-se per a defensar col·lectivament llurs interes-
sos. : . • . • • - •

COM ÉS ACAPIC?
Oberta i democràtica. Oberta a tots amb independèn-
cia de la ideologia de cadascú. Democràtica perquè
tots els associats hi ingressen lliurement, hi tenen veu
i vot i elegeixen els seus propis representants.

QUÈ PRETÉN ACAPIC?
Mantenir els seus afiliats informats de totes les dispo-
sicions que els concerneixin i defensar els seus inte-
ressos devent de l'Administració Publica,
Representar-los en tots els estaments oficials (Hisen-
da, Seguretat Social, Generalitat/ Ajuntaments, etc);
tot i defensant-los d'acord amb les orientacions deci-
dides democràticament per l'Associació.
Potenciar formes d'Associació per a disposar en co-
mú d'uns serveis generals o per branques de produc-
ció que permetin agrupar compres, gestionar crèdits,
promoure vendes, etc. '

QUINS SERVEIS DÓNA ACAPIC?
Ofereix des d'ara uns serveis que es podrien resumir
en:
Informació en tots ets àmbits a través del Butlletí.
Assesoria fiscal, jurídica i laboral.
Negociació de les bases impositives de l'Evaluació
Global i d'altres impostos, en els rams on hi hagi un
número suficient d'associats que així ho desitgi.
Promoció d'agrupacions de compres en les branques
del comerç i de la indústria per tal de facilitar la defen-
sa d'aquests sectors enfront de la competència de la
gran empresa.
I tots aquells que entre tots considerem necessaris, i
anem creant.

DE QUI DEPÈN ACAPIC?
Dels seus propis associats i prou.
ACAPIC és independent de tota altra organització po-
lítica o sindical si bé respecta totes les corrents ide-
ològiques que puguin manifestar-se individualment
per part dels seus afiliats, sempre i quan no siguin
contràries a les pràctiques democràtiques que inspi-
ren a ACAPIC. •":•"

L'ASSOCIACIÓ A LA VOSTRA M I D A

ASSOCIACIÓ COMERCIANTS#AUTÒNOMS,
PETITS INDUSTRIALS DE CATALUNYA • •-

Per tota informació adreceu-vos a: Gran Via, 657,5°. ~ T. 2256053. Barcelona 10.



• ••' Maria. — Es diu de la Marihuana.
Merda. - Droga.
Muermo. — Estat de depressió pro-

duït pel consum de droga.
Onda. - Estàs dintre de l'onda:

t'enteres delaconversa. Quinaondapor-
tes? Quin és el teu estat?

Pasma. — Es diu de la policia.
Penjat. — Situació per la qual hom no

pot sortir de l'estat al qual ha conduït el
consum. ;

Piqué. - Acte d'injectar-se mitjan-
çant una xeringa. Normalment s'injec-
ta l'heroïna.

Rollo. — Es diu del món de la droga.
Talego. - Es diu de la pastilla d'hax,

També es denomina així a la presó.
Taco. — Es diu de la pastilla d'hax.

Sinònim d'anys. «^Cuàntos tacos tie-
nes?Trece.»

Vibracions. — Sensacions que es
transmeten. H .

DICCIONARI
DE LA DROGA

La droga crea una cultura, unes for-
mes d'expressió pròpies, un llenguatge,
és a dir, un argot. Molts termes utilizats
en el que podríem anomenar cultura de
la droga són desconeguts per a la majo-
ria de gent. Es per això que hem fet aquí
un petit diccionari de les paraules més
freqüentment utilitzades.

Afgana. - Tipus d'hax o marihuana
procedent d'Afganistan.

Bòfïa. - Es diu de qualsevol tipus de
policia.

Caballo. ~ Nom amb el què es coneix
1 neroïna.

Camell. - Traficant de drogues.
Colombiana. - Tipus d'hax o mari-
ana procedent de Colòmbia.

? - E s t a t d e màxima satis-
o de màxima depressió.

La Plaça Reial, centre clàssic de tràfic i consum de drogues.

™ f T - CuaUtat màxima
pot trobar en l'hax.

; l s ? u de la B r i « a d a E
P a c i e n t s d e l a Policia.

estat nL·í?1 í ^ 1 d e 8obte des d'un
la droga a l aconseguit mitaançant

ï S a t r Act*de realitzar lafuma-

Pessetes,
aconseguir droga.

DIVISIÓ DE LESi DROGUES 1PEL SEU GRAU
DE TOLERÀNCIA I DEPENDÈNCIA

De major a menor

Opiàcies
Barbitúrics
Alcohol
Cocaïna
Anfetamines
Cafeïna
Tabac
LSD
Marihuana

# El major nombre de creus
^ en les diverses drogues

Tolerància

XXX
XX

X

• x

X
XX

x
X

Dep. síquica Dep.

XXX
XXX
XXX

xxxx "
XX

X

xxxx
•• x '

X ' t

física

xxxx
XXX

xxxx

X

?

indica major grau de dependència i tolerància
' . ' • • •



PRESIDENT DE LA GENERALITAT
NO VOL CATALANS AL GOVERN

Tarradellas a Madrid
ALBERT GARRIDO

Els darrers dies la rumorologia política madrilenya ha convertit
Catalunya en part interessada en el desenllaç de la crisi de govern

que comporten sempre unes eleccions generals

Els intents de certs sectors de Unió
de Centre Democràtic (UCD) dirigides
a vincular a Convergència Democràti-
ca de Catalunya (CDC) en un acord
parlamentari de govern i l'estada de
vint-i-quatre hores a Madrid del pre-
sident Tarradellas per entrevistar-se
amb el president Suarez, han perfilat
l'actual etapa de construcció d'un nou
gabinet.

Fins ara, cada cop que hi hagut cri-
si de govern ha sonat el nom de CDC.
Les afinitats ideològiques — centrisme,
model de societat, economia mixta,
e t c - han fet del partit del senyor Pu-
jol un potencial aliat permanent del
partit del govern. Fins ara, però, la
vessant nacionalista de CDC ha sigut
un obstacle per a que quallessin els
intents d'aproximació entre ambdós
partits. En canvi, en l'actualitat sem-
bla que és aquest caire nacionalista el
que fa creure a membres molt qualifi-
cats de la UCD que el millor seria
arribar a un acord parlamentari amb
CDC per no recórrer als nou diputats
de Coalició Democràtica (CD) i al ma-
teix temps consolidar una majoria
confortable al Congrés.

Fins aquí el pensament centrista és
d'una coherència sense discussió pos-
sible. Saben els centristes del govern
que les condicions de ÇDC no són pas
fàcils de complir —més poders per a
la Generalitat, acceleració dels debats
de l'Estatut— però s'hi veuen amb cor
de portar-les endavant per tal de no
tenir problemes matemàtics a la cam-
bra baixa i, de propina, consolidar la
imatge de Centristes de Catalunya
després de l'èxit del primer de març.

Perill per la unitat

En Tarradellas, però, veu les coses
d'una altra manera. En primer lloc no

10

vol competidors polítics que li disputin
el seu caràcter d'únic interlocutor
vàlid de Catalunya a la Moncloa. En
segon lloc té por que l'entrada d'un
partit català a les esferes governa-
mentals trenqui la unitat del seu Con-
sell, que l'esquerra se li posi queixosa
i se senti marginada davant d'un par-
tit que tindria barra oberta en els cer-
cles polítics de Madrid.

Per aquest motiu va anar al presi-
dent a la Moncloa fa deu dies. No és
que el senyor Tarradellas no parlés
amb el senyor Suarez del tema de les
diputacions, és que el tema més im-
portant aleshores i ara era la partici-
pació catalana en l'encaix parlamen-
tari vinent. A la conferència de prem-
sa celebrada pel president dimecres
passat, aquest es va referir llarga-
ment als inconvenients que veu a que
hi hagin catalans al govern d'abril —
posar la unitat en perill-, però no va
esmentar la seva temença, o al menys
allò que es creu que és la seva temen-
ça: l'aparició a Catalunya d'un poder
paral·lel al seu que vingui donat per
la presència en la majoria parlamen-
tària d'una força catalana.

Està per veure qui té més empenta
en aquest joc de tàctiques polítiques.
De moxnent, la decisió del senyor Ma-
nuel Fraga de no renunciar al seu es-
có de diputat, tal i com li va aconse-
llar Tarradellas entre d'altres, fa mès
difícil l'acord de UCD amb CD i, en
canvi, dóna ales al pacte amb Conver-
gència. Però si la permanència del
senyor Fraga al Congrés va acompan-*
yada deí seu silenci i els senyors
Areilza i Osorio són els que porten la
veu cantant dels coaligats les coses
poden canviar en favor de la dreta al-
fabetitzada. De moment, el president
del govern no s'ha decidit o al menys
ho sembla, i això juga en favor dels
professionals de la maniobra política
d'un cantó i de T altre.

Pensament
socialdemòcrata

Els dirigents centristes amb més vi-
sió de futur pensen, al marge del que
pot pensar el president de la Generali-
tat, que el més convenient és l'acord
amb CDC, si més no pel seu prestigi

:*MfM&
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Tarradellas.no vol perdre el privilegi d'ésser l'únic interlocutor amb el govern de Madrid.

de força democràtica lliure de tota-
sospita que pot donar credibilitat a *
UCD als ulls de totes aquelles forma- \
cions regionalistes - o nacionalistes
que van treure diputats en les passa-
des eleccions. Aquest és el cas, per .
exemple, del senyor José Pedró Pérez .
Llorca,, l'anomenat «zorro plateado»,
polític de recursos i habilitats recone-
gudes que pensa en CDC i fa el que es-
tà a la seva mà per aconseguir l'a-.
cord. Així pensa, en general, tot el
sector centrista socialdemòcrata, que.
fins i tot parla de retards en els proces-
sos autonòmics per raons de tècnica
parlamentària quan vol pressionar als
nacionalistes catalans, que tampoc no.,
s'han decidit del tot a amollar-se en la
carrera governamental. . > .

Però, donat que els socialdemòcra-
tes no són els únics a dir la seva en
aquesta qüestió, i que els democris-
tians també.compten, res no està defi-
nitivament dit. Perquè els democris-
tians, menys inclinats a les solucions
imaginatives, prefereixen # ,—volen-

un acord amb les forces del pacte d'A-
ravaca si el senyor Fraga renuncia a
ser «huracàn Fraga», la qual cosa ós
bastant difícil. Aquest pacte, és segur,
comportaria el retards de les autono-
mies, significaria una correcció cap a
la dreta de UCD i, evidentment, deixa-
ria fora de joc qualsevol presència go-
vernamental dels nacionalistes cata-
lans .̂.;: \ ';; ...!". '.' ', '

A curt termini sembla que el presi-
dent Tarradellas se'n sortirà amb la
seva. Catalunya ha adquirit un prota-
gonisme polític en tot l'Estat que fa
del seu president una personalitat de-
cisiva en alguns moments i el que li
va millor al govern és mantenir l'au-
tonomia catalana com un «modeli de

. sentit comú. Probablement el senyor
Carrillo té raó quan pensa deí senyor
Tarradellas que el seu poder ultrapas-
sa allò que estrictament li correspon i
retreu als dirigents del PSÚC que no
hagin vigilat aquesta circunstància,
perquè ara per ara a Madrid només
se l'escolten, a ell. • . . . .„.



EL TRANSPORT PÚBLIC A L'HOSPITALET

Un test per a un
^juntament d'esquerres
ENRIC COMPANY

Un dels problemes típics de les grans ciutats/el del transport
públic, es planteja avui a L'Hospitalet de Llobregat en un dels
seus aspectes, el transport de superfície, com un test de
considerable interès a les envistes de l'accés de forces
polítiques d'esquerra a moltes de les principals ciutats
catalant

El PSC {F el PSUC tenen ara la res-
ponsabilitat de decidir entre aquesta
doble alternativa, vist i comprovat
que el servei és deficitari: 1) política
de subvenció oficial -municipal, de
la Generalitat- a l'empresa privada
concessionària del transport de su-
perfície, garantint-li un marge de be-
nefici i aconseguint a canvi, un control
del funcionament del servei i de la
gestió de l'empresa; o bé, 2) plantejar
la municipalització del servei, la qual
cosa implica el rescat de la concessió,
la compra de l'empresa, la gestió di-
recta del servei per l'administració i
la possibilitat de prescindir de criteris
de rendabilitat.

L'actual empresa concessionària és
Flobús, S.A., propietat majoritària del
senyor Àlvarèz Torres, que ho és
també de l'empresa Sagales i que pre-
sideix la Asociación Nacional de
Transporte Colectivo Urbano de Viaje-
ros de Superfície; altrament dit, la pa-
tronal del ram. Aquest últim factor
acaba de donar al cas un grau més
d'interès, per que del resultat final a
què s'arribi se'n poden derivar les
pautes de conducta tant de les empre-
ses en situacions similars, com dels
ajuntaments que es troben amb idèn-
tic problema.

Quan a mitjans de 1977 Flobus ad-
quirí la propietat de T empresa Autos1

Florida, l'anterior concessionària,
plantejà d'antuvi la necessitat de re-
duir la plantilla de treballadors. De
183 treballadors es passà a 140. Pel
juny de 1978, Flobus sol·licità aug-
.ment de tarifes, quan es discutí la re
novació del conveni col·lectiu. Per
l'octubre del mateix any l'empresa so-
l·licità una altra reducció de plantilla
-cinquanta obrers menys- la remo-
delació . de les línies, al·legant que
l'explotació no li era rendable. Se'n
seguí un conflicte, amb els obrers, que
anaren a una vaga de més de dues
setmanes i que originà la intervenció
de l'empresa per part de l'ajuntament
i uns pactes finals un dels punts del
qual era que el propi ajuntament fi-
nançava, a títol de préstec, el com-
bustible dels autobusos. Es decidí ales

'hores crear una comissió que ana-
litzés la situació de l'empresa i del
servei per veure d'escatir... les causes
de la no rendabilitat. Quan s'endegà
aquesta- tasca Flobus presentà expe-
dient de suspensió de pagaments i de
reducció de plantilla, aquesta vegada
sol·licitant restar només amb 80 tre-
balladors.

Pel gener de 1979, l'empresa sol·li-
cita de l'ajuntament uri crèdit, a fons
perdut, de 60 milions de pessetes, un
altre augment de les tarifes, insistí en
la reducció de plantilla que no havia
estat resolta i demanà una subvenció
de cinc milions de pessetes mensuals

Les gàrgoles del Palau PERE FONS

Pujol diu les coses pel seu nom
El Consell executiu d'aquesta setmana tractarà sobre

les relacions que han de mantenir les diputacions i la
Generalitat. El president va tornar de Madrid i en el da-
rrera reunió d'aquest organisme informà de les gestions,
que havia dut ,a terme a la capital.

Més d'un conseller ens va comentar que s'havia que-
dat a les capses de la informació de Tarradellas. «El
que ens va dir el President en l'últim consell ho hauria
pogut dir jo sense haver anat a Madrid», exclamà un
d'ells. ' ' ' '

Sigui com sigui, el que ho es pot dir d'entrada és qué
el president ha tret res en clar de Madrid. Tarradellas
és un home sumament reservat i no fóra gens d'estran-
yar que tingués algun trumfo amagat que no hauria én-;

senyat en el conssell.
No cal pas oblidar qüé, el dia abans que anés a Ma-'

drid, més d'un i de dos consellers no sabien encara que
hi anava. Tenien notícia, això sí, de les intencions del
president, però desconeixien en quin moment les duria
a t e r m e . * •••'•'

En aquest darrer consell a què acabem d'al·ludir, Ta-
rradellas es mostrà sumament dur amb certs «periodis-
tes analfabets» i també tingué alguna frase forta contra
aquells que ara diuen el que ell deia «ja fa un any i
mig».

Això darrer ho Va comentar bo i referint-se a la qües-
tió'de les diputacions i a la participació d'aquests orga-
nismes provincials a la Generalitat. Socialistes i comu-
nistes descarten d'entrada la presència de represen-
tants de les diputacions al Consell. Convergència està
també d'acord en aquest postulat, encara que hagi fet
una declaració pública al respecte. UCD es manté més à
l'expectativa. • :

«La cosa és clara: els qui tenen possibilitats de tenir
incidència en les diputacions no se les carreguen. Però
això encara s'ha de veure i, en tot cas, el que no es pot
fer és col·laborar a mantenir les diputacions com insti-
tució, afirmà Jordi Pujol no fa pas gaire. Ha estat el-pri-1'
mer que, públicament, s'ha deixat estar de subterfugis i;
ha dit les coses pel seu nom."
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per fer front al dèficit previsible du-
rant 1979.

Amb aquest plantejament l'alcalde
intentà obtenir l'ajut der»Ministerio de
Transportes, cosa que provocà la in-
tervenció de la Generalitat. Es creà
una comissió d'arbitratge integrada
per representants de la Generalitat,
de la Corporació Metropolitana i del
Ministerio de Transportes. De l'estudi
que realitzà la Corporació Metropoli-
tana se n'obtingué que la plantilla ne-
cessària és de 110 treballadors, que a
un preu de 13 pessetes el bitllet pro-
mig el dèficit anual seria de deu mi-
lions de pessetes, tenint en compte
que el nombre de viatgers anuals és
ara de vuit milions de persones, quan
l'òptim fóra de dotze milions. Es de-
tectà, també, que la baixa en el nom-
bre de viatgers anuals és deguda a la
baixa qualitat del servei.

En la negociació tal com avui es
duu a terme l'empresa pretén obtenir
que la plantilla resti reduïda à 110
obrers, que el Metro de Barcelona es
faci càrrec dels que li són sobrers;
que l'administració —municipal o de
la Generalitat! li obri una línia de sub-
venció regular, a títol de préstec que
retornaria només quan s'obtinguessin '
beneficis de l'explotació del servei, i
la concessió dé noves línies. La Gene-
ralitat accepta aquest plantejament,
tenint en compte que això implicaria
el control de l'empresa i de la seva
gestió. Els sindicats -CC.OO., UGT,
CNT- accepten també aquesta sorti-
da, sempre que es garantixin els llocs
de treball per als obrers. L'ajunta-
ment està d'acord en aplicar aquesta
solució, però exigeix que els partits
polítics que pressumiblement seran
majoritaris a l'ajuntament després del
dia tres d'abril proper hi estiguin d'a-
cord.

t Els partits polítics, PSC i PSUC es
«w*n amb què han de decidir-se da-
™nt d'una opció que, des de la seva
«Puça socialista, pot ser qualificada
nt S T? l d e m ò c r a t a : finançar, amb di-
J * a e l Poble, .una empresa privada
H ^ pretén obtenir benefici econòmic
Petant un servei públic.
j 0 és que. hi hagi d'haver massa

c a p i d e o l ò « i c s : é à q u e l a ,pri-
mans ^

è n c i a W es. troben a les
a l'nnn -S?/é s d e t a n t s anys de restar
Bona? n ' é s u n Problema podrit.
Empres» n°- d o n a r bel·ligerància a
és ara «? p r l v a d a en un servei públic
topen I 1 ? n m e r Problema amb què

L^S P^cipals partits d'es-
catalans a l'Hospitalet. • '

CARRILLO, CARRILLO...
IGNASI RIERA

Qui pregunta no ofèn, diu la dita. Però hi ha preguntes impertinents (en el
sentit etimològic de l'adjectiu: fora de propòsit). Com qualificar les pregun-
tes del vell polític comunista, adreçades als atònits militants del PSUC?. Afir-
mo sense embuts que Carrillo tenia tot el dret del món a formular les pre-
guntes polèmiques. Com havia fet el PSUC al PCE després del 15-J. Es bo
que a l'hort malmès dels herbots estalinistes hi creixin ara blats de diàleg. El
qüestionari recolzava; essencialment, en tres eixos: el catalanisme, les rela-
cions amb els socialistes i la imatge del PSUC, després d'un any llarg de de
bats interns.

Mena el PSUC una política massa catalana i massa poc espanyola? Creiem
que és anticonstitucional, si més no, aquesta separació maniquea: al llarg de
la seva campanya, el PSUC insistia en la necessitat de guanyar l'Estatut... a
Madrid, i apareixia tothora com a ben conscient del marcador simultani del
matx. Si t'eia dicotomies era, en tot cas, en el tractament de la política cen-
trista: mentre es mostrava ferotge (amb saviesa justa o amb justesa sàvia)
contra-la,política demagògica idneficaç del govern Suàrez... era molt mesu-
rat, prudent, inhibit a l'hora de jutjaria política centrista a Catalunya. L'ab-
sència d'al.lusions a la política del president Tarradellas, o als projectes
d'actuació (de «tanta incidència per.a la vida municipal de després del 3-A)
del conseller Ortínez, contrastava potser amb l'anàlisi dels incompliments de
la UCD a Madrid. Per a molts de nosaltres, comunistes de cor i de militàn-
cia, mai no serà prou catalana la política del PSUC: el projecte polític que
volem empènyer exigeix, ben al contrari, un arrelament no a la Catalunya
abstracta "sinó à la realitat total de Catalunya —poble a poble, comarca a
comarca— i.al projecte futur de là Catalunya gran (els Països Catalans). Ha
entès del tot Carrillo les raons profundes, del catalanisme?

- Pel que fa a les relacions amb els socialistes, cada cop més abocats —se-
gons Carrillo— a.una políticaísòcial-demòcràta, valdrien"les respostes dels
membres del comitè executiu del PSUC: Jordi Borja i Antoni Gutiérrez. Per
a l'Antoni Gutiérrez, secretari general dels comunistes catalans, «no se'ns es-
capa que el socialisme a Espanya i a Catalunya està sota la pressió dels inte-
ressos de la sócialdemocràcia europea, una pressió reformista molt impor-
tant, tant qualitativament com quantitativament. Això no obstant, la lluita
no és directament contra els socialistes de Catalunya, sinó contra cada indi-
ci que es detecta d'aquesta política reformista. En aquest sentit diré que ens
vam enfrontar amb el seu intent de destruir l'Entesa. No hem de perdre de
vista sobretot la història nacional i autènticament socialista de la immensa
majoria dels quadres socialistes, i que sense la unitat amb ells no hi ha pro-
jecte eurocomunista possible». (Avui», 13 març 1979).

La unitat amb els socialistes de Catalunya, al marge de les inevitables pi-
cabaralles entre gent que es mou, enmig d'un país de pell de violi, és molt
més que no una tàctica circumstancial. Per això penso que també ens seria
útil conèixer amb màxima transparència les relacions polítiques interiors del
Partit dels Socialistes de Catalunya. El dubte que ens queda irresolt, a la
classe de «tropa», sobre la influència de Madrid pel que fa a la ruptura de
l'Entesa és més que una tafaneria d'adolescència.

L'altre eix de les preguntes de don Santiago anava a l'entorn de la in-
fluència què pugui tenir el debat intern del PSUC sobre la imatge del partit.
Crec que les respostes han ajudat à aclarir una part de la qüestió: el diàleg
és bo, el diàleg-debat-enfrontament cara al públic no hauria fet perdre vots,
i, si els feia perdre, ben perduts. Un cop més, la transcripció de les paraules
del secretari general, doctor Gutiérrez, pot resultar oportuna: «No pot existir
un partit revolucionari i de masses que no tingui un debat permanent obert
En el PSUC encara hi ha resquícies d'un passat sectari, frerò em nego a creu-
re que això sigui allò que més destaca de la seva imatge, («Avui», id.)

Tanmateix, gosaria creure que l'Antoni Gutiérrez menysté les erosions I
que els debats interns han causat a les estructures organitzatives del PSUC. I
I penso en Terrassa, Cornellà, Mataró i d'altres perifèries. I
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EL MERCAT DE TORDERA

Ja no és el que fou
JOAN CATA i SANTI CARRERAS

Tordera tanca pel Nord la comarca del Maresme. Cada diumenge
veu augmentada la seva població real. Autocars carregats

d'estrangers amb ulls de curiositat, de «domingueros» i també, perquè
no, de propietaris de petites botigues que van al mercat a comprar

per tornar a vendre.
pagesa. Si el que porta els interessa ja
es tanca el negoci allà mateix. Gai-
rebé igual que el Barca d'Helenio He-
rrera que guanyava sense baixar de
l'autocar. Malgrat tot però, s'ha d'a-
nar amb compte en el preu. Els comp-
tes es fan amb duros i el regateig és
constant, Tots són gats vells. «Has de
saber comptar,amb duros i fer-te fort
en un preu -explica una botiguera
que cada diumenge va al mercat-.
Has d'anar amb els ulls ben oberts i
saber molt bé el què vols». •
.;,- Tordera s'ha anat industrialitzant í
cada vegada hom troba menys gent quanta anys. Això pot ser un clar nií-

A les rodalies de l'església damunt
del riu Tordera, s'instal·len les in-
nombrables paradetes. Cal distingir
les destinades a vendre bestiar de les
que trobem arreu de roba i sabates,
«dada dia augmenten més les que es
dediquen a vendre robes i en canvi les
de bestiar van desapareixent», ens diu
amb tristesa una pagesa que cada
diumenge, i des de fa molts anys, va
al mercat. El fort del mercat sempre
havia estat el bestiar, avui ha baixat
molt; ,\ .'......' .v-\,..'.'... .., ..:',,

Al mercat de Tordera normalment
sempre ha estat la dona la que hi ha
anat a vendre. Aprofita el baixar al
poble per vendre el que porta i. amb
els diners aconseguits compra ei ne-
cessari per pasar la setmana. «Ara
però- ens insinua una venedora de
conills— ja no baixem gaire sovint.
Molta gent ja ens coneix i venen a ca-
sa. D'aquesta manera venem directa-
ment als interessats». •'•:•'.:•.

«Si vols comprar bo hi has d'anar
de bon matí, a primera hora». Els ha-
bituals compradors al mercat de
Tordera estan a l'aguait a fi de ser els
primers en entrar en tractes amb la
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tot els propis pagesos adquireixen els
pollets al mercat per treure's malde-
caps de sobre. No cal tenir iloques, «és
molt més rendable comprar els pollets
a centenars, criar-los i vendre'ls
després». La polleria predomina al
mercat de Tordera si bé no es estrany
que també és pugui comprar un xai o
un vedell petit, o si més no un gos o
un canari. v

Que el mercat de Tordera va Po-
dent força, és evident. Els joves, gai'
rebé, no hi participen. Tots els vene-
dors se situen pels voltants dels ctf*

disposada a conrear les terres. «Si
a un pagès lo ofereixen un bon gra-
pat çle bitllets per les seves terres.és
ben segur que accepti els diners i se'n
vagi;a viure a .un piset d'una ciutat
gran.. Primer perquè ja no ni ha ningú
de la família que ho vulgui seguir, i
segon perquè cad,a dia ós més dur tre-
ballar la terra», així ho veu un home
que hem aturat a fi que ens faci cinc
cèntims del què envolta avui els page-
sos que abans donaven vida al mer-
cat. ;...v ,,.-, ,., . . ; . ....
•» Per altra banda, actuahnent, fins i

rail de la situació del pagès a casa
nostra. A desgrat de tot, els, incondi-
cionals de sempre hi van diumenge si,
diumenge també. De costum ha pa^
sat a negoci. Les agències de viatge
porten turistes en autocar perquè pu-
guin gaudir d'un fet «typical».com
mercat de Tordera.

El mercat de bestiarde Tordera es-
tà perdent^de mica en mica el seu eo
cant, està començant a morir-se» a •
sorbit per aquelles altres paradetes
souvenirs i coses que es poden c0

prar arreu. •



x- Tribuna

Política d^aríimació

L'angoixa que ens produeix la
situació de sortida en qüestions tan
bàsiques com l'ensenyament, la sa-
nitat, la vivenda o el transport, no
pot fer-nos oblidar una sèrie de
camps menys' lligats a la mera su-
pervivència, però decisius en quant
afecten a esferes més fondes, més
sensibles, més subtils de la perso-
na, i que són ben reals, encara que
les necessitats primàries les ofe-
guin moltes vegades.

La llibertat personal i la partici-
pació efectiva dels ciutadans en la
presa de decisions sobre temes que
els afecten molt directament, no
solament seran tolerades, sinó que
es fomentaran buscant noves for-
mes imaginatives sense menysca-
bament de l'eficàcia. Definint l'en-
carcarament i la burocratització, es
farà costat als valors tradicionals
de la llengua i de la cultura, però
al mateix temps es buscaran noves
formes culturals, donant suport a
les iniciatives espontànies i mante-
nint el caliu en tots els barris, a
tots els nivells, a totes les edats i per
tots els mitjans; teatre, música, ci-
nema, pintura, ballet...

La ciència (bàsica i aplicada) i la
recerca científica seran objecte
d una dedicació constant per recu-
Perar tants anys d'incúria, que ens
nan deixat sense la més elemental
«uraestructura investigadora, amb
la c°nseqüència d'una colonització
exterior creixent. .

Molt important per nosaltres és
la recuperació del què en podríem
I1 r l or8uU per la pròpia ciutat, com

paradigma d'unes actituds que
2 ? .moita ^Portancia a les ne-
•SIZ col:lectives i a l'equitat en:

^StribUció de les mifliit.ntj» am-

%rL8> 5 fla Cerd '̂ que va con*
Uní? dat

malgrat les malhaurades

a l'alcaldia per Convergència I

b „ : , Í

XAVIER MILLET •

.inusitacions, una imatge de Barce-
lona admirada fins fa ban poc era
un exemple de preocupació social i
va aconseguir en bona part que du-
rant molts anys el barceloní, qual-
sevol que fós el seu nivell de renda
pogués gaudir d'un tipus de viven-
da de dimensions similars, amb
ventilació, il·luminació i solejament
iguals per a tothom i amb uns es-
tandars molt superiors als habi-
tuals, en aquella època, a d'altres
ciutats semblants o de més «cam-
panilles» que la nostra. La preocu-
pació igualitària i qualitativa
també s'estenia a fora i l'amplada
dels carrers, la distribució jparità-
ria del espai vial entre calçada i
voravies, el tipus d'urbanització,
els equipaments dels espais oberts

es fixaven amb criteris uniformes,
igual per a tothom, sense fer distin-
ció de la dreta o l'esquerra de l'Ei-
xample.. i ,; : ;
. Això és el que volem recuperar.
Acabant allò mai no acabat (la xa-
cra de les parets mitjeres a la vis-
ta, les diferències d'alçada, els en-
derrocaments a mig fer...), resolent
allò mai no resolt (restes de vials
sense responsabilitat de ningú, par-
terres sense plantar, carrers sense
cap arbre...), complint allò mai no
complert (solars amb deixalles,
tanques brutes i mig demolides, fa-
çanes ruïnoses...), ordenant allò
mai no ordenat (tants sectors ur-
bans encara sense planejament
amb detall), i reformant allò mai
no reformat (tants barris insalu-
bres, alguns més «moderns» en el
temps que l'Eixampla Cerdà, però
molt més antics en la realitat, en
conseqüència amb l'especulació de
caire feudal al llarg de tot el segle
XX). , : .. ' - • •• •••;•.' . ; ^ . y '

També volem reforçar i no cal
dir-ho, la jpròtecció del patrimoni
natural i cultural. Ens preocupem
dels monuments i els edificis de va-
lor excepcional,1 però també molt
de la preservació del caràcter sin-
gular, únic i irrepetible de molts
barris amb molt o amb poc valor
objectiu. Ens preocupa l'art al ca-
rrer, però també el seu germà pe-,
tit, el disseny de tot el mobiliari ur-
bà (bancs, faroles, tanques, sen-
yals, paviments, jardins, .colors,
qualitats, harmonia,..) que, 'junt
amb una-política de millor conser-
vació de façanes i urbanització, ha
de contribuir decisivament a millo-
rar la imatge de la ciutat i a tornar
als barcelonins l'esperit comunitari
tan característic fins que la gasive-
ria del pam quadrat el va fer recu-
lar més 6iülà;vde l'edat insana,
prou civilitzada com és ben sabut a
la nostra terra; v *
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FINS PASSADES LES MUNICIPALS NO HI HAURÀ GOVERN

Parèntesi per a abans
d'una guerra

PEDRÓ ALTARES

Malgrat la tímida presència en les tanques de la propaganda de
campanya electoral per a les municipals, tenyida per cert amb

bucòlics colors ecologistes, el cert és que Madrid viu un autèntic
parèntesi polític.

! La vida política en aquests dies és
un veritable «iceberg» que només treu
enfora una part petita del seu volum.
Les seus dels partits són en plena ebu-
llició, .però els «caps pensants», és a
dir els executius, prefereixen ser es-
cuets eri declaracions i treballar en un
silenci que, com és habitual tractant-
se de polítics, sempre és relatiu.

UCD: començar
a governar

Les altes esferes del partit governa-
mental estan preocupats per l'actitud
del PSOE. En realitat, diuen, ho n'hi
ha com perquè s'ho hagin pres tan a
la tremenda. «Nosaltres, postil.len,

hem aguantat durant any i mig tota
mena d'embats per part dels socialis-
tes i no ha passat res». La veritat és
que els ponts s'han trencat i des d'a-
bans de les eleccions no hi ha hagut
cap mena de contacte entre el poder i
l'oposició.

Amb una certa parsimònia la UCD
prepara la seva tàctica i la seva estra-
tègia de govern per als propers quatre
anys. Suarez ha estat uns dies a Cara-
cas, havent deixat abans molt clar
que definitivament no hi haurà go-
vern fins després de les municipals,
tal i com avançàvem la setmana pas-
sada. Fer cert que en el ball de llistes
s'han produït algunes novetats com el
desplaçament d'Antonio Fontàn per
Landelino Lavilla en la presidència
del Congrés (hom parla de Fontàn
com a ministre de Cultura) i la possi-
ble i sorprenent ocupació de la carte-
ra de Defensa per part d'Abril Marto-
rell. L'actual ministre de Transports,
Sànchéz Teràn, ocuparia la d'Interior,
mentre que gairebé segur Rafael Cal-
vo Ortega seguirà a Treball... A un al-
tre nivell, Fernando Arias Salgado, di-
rector general de Radiotelevisió,
abandonarà el seu càrrec tan discutit
a finals d'abril deixant, tot sigui dit,
lliure un dels càrrecs més disputats i
abellidors de l'organigrama del poder
i sobre el qual és de preveure que es
lliuri una dura contesa.

De totes maneres i tenint en compte
l'estret cercle en què es couen les de-
cisions, la veritat és que resulta enca-
ra prematur fer pronòstics àeiïnú*f\
sobre una qüestió, la composició ae.
futur govern, encara sense decl (ü*
en el qual, amb tota probabilitat, n
hi haurà gaires novetats. Suarez con



tinuarà la seva homogeneïtzació i in-
tegració de totes i cadascuna de les
correnties ideològiques que formen
UCD i a partir d'aquí donarà un pro-
grama de govern moderat en la forma
i en el qual no hi mancaran al·lusions
socialdemòcrates, però clarament es-
corat a la dreta en els fets.

Més important és el fet que UCD
hagi aconseguit la majoria absoluta
en el Congrés sense necessitat de ne-
gociar ni oferir res a ningú. La rendi-
ció incondicional de Coalició Demo-
cràtica ja és un fet. La decepció de
Fraga és visible, així com l'agilitat en
amollar-se a la situació d'Areilza i
Osorio que, no obstant llurs previ-
sions, rebran força menys del què es-
peraven. Però a partir d'aquesta ma-
joria, la postura de Suàfez és d'allò
més còmoda, la qual cosa s'ha reflec-
tit immediatament en la no negociació
dels estatuts d'autonomia amb el PNB
i CDC que corren el risc de quedar
posposats durant uns mesos. El con-
tingut de la visita de Tarradellas a
Madrid no ha estat filtrat però no
sembla gens difícil d'endevinar: la po-
sada en marxa de l'Estatut català no
serà un triomf a exhibir per cap partit
polític sinó el resultat de la negociació
d'ambdós presidents. I naturalment, a
major glòria i profit de la UCD catala-
na. Sense cap pressa, a més a més, ja
que és molt probable que la discussió
sobre els estatuts no es desenrotlli
abans de Juny i, gairebé segur, de Se-
tembre. . • ' . . • •

Podem afegir que, segons els últims
recomptes, el PSOE ha. guanyat a Ma-
drid al partit governamental, tant en
el Congrés, per un apretat marge de
poc més de 3.000 vots, com en el Se-
nat. La publicació d'aquestes dades
fia tingut una immediata resposta: ós
molt possible que el vot d'investidura
? a v a n c i Per a abans del 3 d'abril amb
a qual cosa sembla que lWortida

in*atge de Suàrez tindrà una bona re-
Percussió a favor d'Alvarez a les ur-

ue venen
fes masses

testada

Pe?ar

e l e c t o r a l d e

f ? estat f°rtamerit con-
les b a s e s · Tant comunistes

ara a recu-
' Si Voleu'

a ^ m o d a m ^ o r i a d e

ambdues cambres d'alguna

manera ha de ser contrarrestada si
hom no vol deixar-li el camí franc a
UCD. De fet, aquesta ja ha. dit molt
clarament que enviarà, sense previ
consens, un llarg lot de projectes de
llei a les Corts que, si les matemàti-
ques no menteixen, sortiran d'allí in-
tactes, Heus aquí, per exemple, dos
dels cavalls de batalla ideològics d'e-
norme transcendència social i políti-
ca: el desenvolupament de l'article 27
de la Constitució referit a l'éducació i
la llei del divorci. Pel que fa a aquesta
última és clar que el projecte elaborat
per l'actual Ministeri de Justícia no
satisfà mínimament les aspiracions
progressistes...

Què cal fer doncs? L'esquerra no
pot resignar-se a estar quatre anys
fent de convidada de pedra i veure
com les seves mocions al Parlament
són derrotades una darrera l'altra.
Tant PSOE com PCE han anunciat so-
lemnement la mobilització popular
per forçar al Govern a negociar en al-
guns punts clau. Després de les acusa-
cions al PCE, per part dels socialistes,
d'haver estat en els darrers mesos un
element col·laborador del Govern, no
hi ha dubte que aquesta actitud apa-

reix per a molts com un pèl sorpre-
nent. Carrillo ha dit molt clar que si
no hi ha entesa per a* governar nego-
ciant un programa comú per consoli-
dar la democràcia, els seus passen a
una oposició crítica. De moment, res
d'abstenció en la investidura: un no
rotund li espera a Suàrez del sector
PCE-PSUC. .

Pel que fa als socialistes, sembla
que les aigües van tornant a mare i
que supera la perillosa depressió pos-
telectoral. L'últim Comitè Federal no
fou tan tempestuós com hom presa-
giava i ni tan sols els sectors més ra-
dicals no van plantejar batalla contra
els responsables de la campanya. El
PSOE se sent d'alguna manera engan-
yat pel partit en el poder: la interven-
ció de Suàrez a televisió va trencar,
segons algunes fonts, el «pacte: entre
cavallers» establert a l'acusar els so-
cialistes d'encobrir nogensmenys, que
un programa totalitari. Llavors s'aca-
bà el consens. Felipe Gonzàlez en les
seves primeres declaracions després
de 1' 1 -M ha dit que el país «ho passarà
malament i que UCD sabrà d'una ve-
gada el que és una oposició d'esque-
rres». No és, encara, una «declaració
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La rendició incondicional de CD regala a UCD la majoria absoluta en el Congrés.

de guerra» però sí un fort avís de per
on aniran els trets des del primer mo-
ment que es constitueixi el Parlament.
£1 grup parlamentari socialista que ha
presentat les seves credencials con-
juntament a la Mesa del Congrés, por-
ta uns quants dies reunit estudiant la
tàctica a seguir. Felipe Gonzàlez i
Joan Reventós s'han reunit detingu-
dament a Madrid per contrastar opi-
nions. .:.

Mentrestant, la campanya munici-
pal ha començat amb els socialistes
una mica al «ralenti». A partir d'a-
questa setmana, segons sembla, es

premerà l'accelerador. Tierno Galvàn
va deixar escapar al club Siglo XXI al-
guna vetllada queixa en relació amb la
seva presidència honoraria. De fet, la
seva intervenció no fou acompanyada
de cap fervor potser perquè la presèn-
cia de socialistes no era gaire nodrida
(de l'executiva només hi eren Gómez
Llorente i Solana), la qual cosa no dei-
xà de ser tema d'especulacions.

Així que el parèntesi polític s'acaba
aviat. Segons tots els indicis, i una mi-
ca més que això, la vida parlamentà-
ria s'assemblarà poc a la de l'anterior
legislatura. UCD sembla triomfalista i

les seves prediccions són que podrà en
solitari i. amb comoditat. Segons ells,
les seves perspectives, a més, per a les
municipals, són excel·lents i al contra-
ri del què hom preveia fa un mes tan
sols. 1/esquerra, per la seva banda, fa
aquests dies una mica de «cura de re-
pòs». Sembla indubtable, que s'ha tor-
nat a una major clarificació entre els
dos blocs i hom rebutja tota mena de
confusió. El consens ha passat a la
història i a partir d'ara la classe polí-
tica soparà en restaurants diferents.
|ïo ho està tant, però, quin és el camí
a seguir més enllà de dir que uns go-
vernaran i uns altres faran oposició.
Ambdues actituds són fins ara pràcti-
cament inèdites. L'evident fredor que
hom detecta en les relacions entre els
partits majoritaris pot anar a parar en
moltes direccions. HI país espera, tot
s'ha de dir, sense gaire expectació.
Una cosa és clara: els condicionants
de la transició ja no són els mateixos i
seran manejats de manera distinta.
La lluita política que s'acosta ja no se-
rà mediatitzada pel consens. Tant.de
bo que sigui veritat que sabrem, d'una
vegada, en què consisteix el joc demo-
cràtic. •

cosa a la seva hora:
Al moment d assaborir 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-2T



pont aeri MARTA MATA

Confesions a la sala d'espera
Passat l'1-M amb el seu dia de vo-

tació i la seva nit de primers resultats,
no han acabat pas les eleccions. Fels
parlamentaris comença tota una llar-
ga litúrgia que mena els nostres pas-
sos cap el temple de les Corts. A Bar-
celona, per exemple, l'escrutini oficial
s'ha fet entre el 7-M i el 10-M. Les. ce-
dencials de diputats i senadors electes
porten aquesta darrera data i ens han
estat entregades el 13-M; el 15-M les
presentarem a secretaria del Con-
grés... i ja veurem l'X-M que ies Corts
es constituiran i l'X-A que les Corts
funcionaran realment.

Aquesta decimonònica litúrgia té
per marcia grisor asèptica d'una sala
d'espera de pont aeri que, de cadira a
cadira de plàstic, afavoreix les confes-
sions; les enumero:

I8 Confessió. M'havia equivocat en
els pronòstics que feia respecte el re-
sultat de les eleccions de l'1-M. Pen-
sava que a Catalunya podia baixar
lleugerament l'esquerra, fóra la bro-
mera de l'antifranquisme, i que puja-
ria més a la resta d'Espanya, fóra la
por del franquisme. Però a Catalunya
el vot esquerrà s'ha demostrat d'una

consistència gran; socialisme i nacio-
nalisme van junts i endavant en
aquesta esquerra. £1 nacionalisme ha
quedat malparat en canvi en el vot
diem-ne de centre; entre. UCD i CDC
ha guanyat la primera opció. Catalun-
ya té una esquerra més seriosa que la
simple reacció al franquisme.

2a Confessió. No m'havia equivocat
en pensar que les eleccions generals
eren necessàries per clarificar el pa-
norama polític d'Espanya; no hi ha
cap opció política que després de l'I-.
M no quedi molt més definida que
abans del 15-J, i sobretot, més defini-
da que en aquest viscós període que
va entre l'una data i l'atra.

3* Confessió. M'estava equivocant
respecte les eleccions municipals. A
causa potser precisament de la visco-
sitat política susdita em costava molt
imaginar la possibilitat d'una política
municipal nova enfront d'uns minis-
tres i d'unes Corts com les que veia.
Ara que tinc a les mans un llibret sen-
cer de nova política municipal no so-
lament la imagino sinó que gairebé la
toco i la veig, trabada, matisada, llu-
minosa, nova, nova de llenguatge,

d'estil, com si tota la vida de pobles,
viles i ciutats pogués transformar-se;
s'està ja transformant només amb el
miracle de la formulació en paraula
de poble.

4* Confessió. Estic segura que no
m'equivocaré. Diumenge, dia. 11-M he
vist el llibret a les mans colrades, en-
durides, endreçades, treballadores, de
pagesos, mestres, Abrera, metges...
quatre-cents futurs Kgidors de les co-
marques gironines, woposant, escol-
tant, preguntant, discutint la nova
política municipal amb aquesta pa-
raula de poble. Això no hi ha qui ho
pari. Democràcia vol dir govern del
poble i ara si que puc dir que l'he vis-
ta amb els propis ulls.

(5° Confessió. Entre parèntesi: em
sembla que els regidors ho faran mi-
llor que els parlamentaris de l'oposi-
ció. Tant de bo m'equivoqui i ho fem
bé igual.)/. ;

Sigui com sigui els nous regidors
començaran un nou estil de govern i
d'oposició alhora, l'oposició de la po-
sició del poble a l'Ajuntament] Tot
pensant-hi, la sala d'espera se'ns fa
passadora.

A cau d'orella

w El Club Ramon Muntaner, creat per a promocionar
la cultura i el concepte de Països Catalans, ha rebut la
comanda d'admissió per part del conseller de governa-
ció, en Manel Ortínez, •'••= ..
j Durant la campanya electoral de l'u de març es
aistnbuí entre els empresaris de la CEOÈ un document
contenint alguns dels principis aprovats en el congrés
?el P S 0 E del 1976 per a espantar-los. Aquest mateix
«ocument serví per a fornir la propaganda d'UCD que
tacava els principis socialistes. L'ideòleg d'aquesta
7 ^ a l estat la mà dreta de l'AÏfredo Molinas, en

L línia econòmica d'UCD es basarà, en els propers
trial i 8 n y S ' e n l a r e c o n v e r s ió o reestructuració indus-
ral i'a

 q U f °°S a pot dona r lloc a ^^ for ta tensió labo"
de r ^ e l e v a t noinbre d'acomiadaments que s'hauranJ
nomhr A m i ^ a n c a n t indemnitzacions i augment del
m e r s ^;üe Persones acollides al subsidi d'atur. Els pri-
naval J\ -I a f e c t a t s per aquesta reconversió seran el
ca< ' e i Slderúrgic, el llaner i el del moble i la ceràmi-

# En les properes eleccions municipals tindrà una
importància elevada el control de les diferents meses
electorals, com ha demostrat el resultat de les legislati-
ves de l'u de març amb la pèrdua de diputats per reduït
nombre de vots, Aquesta importància serà especialment
palesa en les petites poblacions on presentant-se una so-
la candidatura, la resta de partits concorrents a les
eleccions hauran de vetllar per a evitar «tupinades» i in-
crement artificial de vots per part d'aquella candidatu-
ra.

9 La campanya de les eleccions municipals promet
ésser d'una violència dialèctica important. Mentre en
Carles Güell diu haver-se quedat sense diners per a la
campanya catalana ja que, segons ell, se'ls han gastat
tots en la de les legislatives i més d'un es fa creus de
com podran gestionar els diners de l'ajuntament si no
saben gestionar els seus propis, hom espera un fort atac
dels centristes contra l'alcaldable socialista Narcís Se-
rra. Per la seva part, els socialistes estan a l'aguait amb
un dossier Carles Sentís de rèplica.



FI DE «L'ESCARMENT» PERÒ NO DE L'HOSTILITAT

Xina-Vietnam: guerra i propaganda
MATEO MADRIDEJOS

Per prímera vegada, l'imperialisme nordamericà s'ha trobat en una
situació «envejable», com a espectador «neutral» del definitiu

esquinçament del món comunista i de les noves calamitats que
queien sobre el David vietnamita.

L'anunci de la fi de la guerra
fronterera xino-vietnamita, com el del
seu començament, es produí enmig
d'una tremenda confusió; ningú no
sap del cert en quines posicions es tro-
baven els combatents, en el moment
que Pekín va manar la retirada, ni
quines han estat les conseqüències
dels combats, tant en el pla militar
com en el polític. Des de que va co-
mençar la invasió, el 17 de febrer, els
xinesos digueren que llur operació se-
ria limitada en el temps i en l'espai, ja

. que es tractava de «castigar» Vietnam
per les contínues violacions frontere-
res; els vietnamites, per la seva ban-
da, a més de denunciar les «atroci-
tats» de l'invasor, proclamaren llur in-
tenció de lluitar fins l'últim home per
tal de desbaratar els propòsits «impe-
rialistes» de Pekín. La propaganda per
ambdues parts i el fet que quasi totes
les notícies ens hagin arribat de ma-
nera indirecta, a través dels periodis-
tes occidentals destacats a Hong-Kong
o Bangkok, fan molt problemàtic un
balanç del què ha passat. >

En qualsevol cas, la «lliçó» adminis-
trada per Xina a Vietnam ha estat
sagnant i molt cara, massa cara per a
un país que s'enfronta a molt greus
problemes per esborrar les profundes
ferides causades per l'agressió norda-
mericana. Els cent mil soldats xinesos
que penetraren en territori vietnami-
ta, encara que amb armament anti-
quat, van provocar importants des-
truccions en una zona de més de tren-
ta quilòmetres de profunditat i un nou
èxode de mig milió de persones; la ca-
pital provincial de Lang Son, que cai-
gué en poder dels invasors, va quedar
completament arrasada. Tots els in-
formes coincideixen en assenyalar
que les tropes vietnamites que defen-
saven la frontera van patir greus pèr-
dues i quedaren exhaustes i desorga-
nitzades» sense subministres.
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L'operació xinesa no fou un passeig
militar. Malgrat el desequilibri de for-
ces, «l'escarment» no fou administrat
amb la rapidesa i facilitat que feien
preveure els primers informes. Segons
l'expressió d'un analista occidental,
«l'exèrcit xinès té un retard d'una ge-
neració» i va trobar serioses dificul-
tats davant la molt moderna panòplia
vietnamita, subministrada per Moscú
o guanyada als nordamericans. Si la
propaganda de Pekín diu haver tren-
cat el mite de la invencibilitat vietna-
mita, no és menys cert que els diri-
gents xinesos es troben ara amb el
problema polític i econòmic de moder-
nitzar l'Exèrcit Popular.

Realitat militar
i implicacions polítiques
En una regió en la qual conflueixen

les estratègies de les grans potències,
les realitats militars tenen profundes
implicacions polítiques. En primer
lloc, la imatge de Xina s'ha deteriorat
en allò que hom anomena convencio-
nalment «tercer món», les «nacions
proletàries» al liderat de les quals as-
pira Pekín, i;la cèlebre teoria dels
«tres móns», defensada pel propi Deng
Xiaoping a i'ONU en 1974, ha sortit
malparada. Les primeres conseqüèn-
cies van produir-se a Laos, el govern
del qual derogà l'acord d'ajuda eco-
nòmica amb Pekín i exigí la repatria-
ció de tots els tècnics xinesos que
treballaven en el país. El ministeri xi-
nès d'Assumptes Exteriors replicà im-
mediatament i va acusar les autori-
tats laosianes d'actuar sota la pressió
combinada de Moscú i Hanoi. Hom
sap que uns 40.000 soldats vietnami-
tes estan a Laos en lluita contra els
rebels de la tribu Meo. En segon lloc,
alguns països asiàtics, des de Tailàn-
dia a Indonèsia, no deixaran de

preocupar-se per «l'expansionisme pe-
kinès».

A més a més de sentar un perillós
precedent, no és segur que l'operació
xinesa assoleixi el seu objectiu d'obli-
gar Vietnam a mostrar-se menys pro-
soviètic. La metòdica campanya de
destrucció duta a terme pels xinesos a
la zona fronterera sens.dubte compli-
carà els plans de Vietnam, tant mili-
tars com econòmics, però no és previ-
sible que provoqui un retorn al «neu-
trah'sme» recomanat per Ho Chi-minh
i ara arruïnat per l'engranatge infer-
nal del combat xino-soviètic per país
interposat.

L'estratègia xinesa a llarg termini
s'adreça aparentment a esgotar els
recursos militars i econòmics de Viet-
nam, mitjançant el manteniment de la
pressió i les escaramusses a la fronte-
ra. Les, dificultats per a integrar l'an-
tic" Vietnam del Sud en una economia
centralitzada, les crisis de subsistèn-
cies exacerbades per dos anys de de-

. sastres naturals i collites dolentes i la
pesada càrrega dels cossos expedicio-
naris a Camboia i Laos podrien fer re-
flexionar els dirigents d'hanoi, encara
que també és probable que l'hostilitat
de Pekín els porti a caure sota la com-
pleta dependència de Moscú, en un
procés «a la cubana». , ,

No obstant això, la política del
«triangle», dels dits «interessos vitals»
de les grans potències, conté nombro-
sos elements inquietants que haurien
de fer reflexionar no només al Viet-
nam, sinó a tots els països que corren
el risc de veure's atrapats en confüÇ'
tes sobre els quals no poden exerc
una influència decisiva. La invasió xi-
nesa no desfermà «la tercera guerra
mundial» com van témer en un pnntf
moment els alarmistes; ben al contra-
ri, una anàlisi detinguda de la siwac^
suggereix que els Estats Units, la
Soviètica i Xina s'han comportat
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la prudència necessària per a no
atreure sobre ells els desastres que no
dubten a infligir als altres.

Per priniera vegada en molt de
temps, l'imperialisme nordamèricà s'-
ha trobat en una posició «envejable»,
com a espectador «neutral» del definí-
eu esquinçament del món comunista i
ae les noves calamitats que queien so-
fre el David vietnamita. Coincidint
amb el restabliment normal de les re-
lacions diplomàtiques xino-nordame-
"canes els medis oficiosos de Was-
mngton subratlleri (juè la crisi ha de-

n"trat el 'funcionament satisfactori
Joc ̂ triangular amb Moscú i Pekín.
'resident Carter/alhora que busca-

exit espectacular en el Pròxim
es permetia estar en contacte

1 Kremlin i la Ciutat Prohibida
consells de moderació i co-

a un i altra les intencions
ies de mantenir el control

i la fixació local de
Hom comprèn que una

p o t ^ é s * » l a

entrat en el joc i

que, ai marge de la frenètica propa-
ganda contra «l'hegemonisme xinès»,
no va prendre cap. mesura militar ca-
paç de fer repensar-s'ho als dirigents
de Pekín. Les divisions concentrades a
la frontera de Sibèria restaren immo-
bilitzades i les declaracions altiso-
nants de Leonid Breznev comminant
els xinesos per.tal que aturessin llur
agressió, van il·lustrar com els exces-
sos de llenguatge es fan servir per en-
eobrir les vertaderes intencions. La
història ens recorda no tan sols les
maniobres de Stalin contra els comu-
nistes d'Indoxina sinó l'extraordinària
cautela dels soviètics en els pitjors
moments de T«escalada» nordameri-
cana contra Vietnam.

Si tenim en compte que la Pravda
moscovita va desenrotllar la hipòtesi
que l'URSS havia comprès a temps
«els pèrfids designis de Pekín» i no
respongué a les seves provocacions
«l'objectiu de les quals era desfermar
un conflicte entre el nostre país i els
Estats Units», no sembla arriscat con-
clure que la direcció del Kremlin va
actuar, abans que res, condicionada
per l'equilibri de poder amb Washing-
ton. £1 raonament soviètic és que si
l'URSS s'emboliqués en un conflicte
amb Xina, els Estats Units es troba-
rien en la millor ocasió de la histò-
ria... Per tant, és més rendable i
menys arriscat mantenir la pressió di-
plomàtica, a la qual ha contribuït el
viatge de Kosyguin a l'índia.

En peu de guerra
d'ençà 1941

En aquest terreny de les hipòtesis,
de l'estricta submissió soviètica als
dictats de la distensió i la coexistèn-
cia, alguns pensen que els dirigents

d'Hanoi forçaren la mà del Kremlin
en el derrocament del règim proxinès
de Camboia, però no són menys nom-
brosos i influients els qui creuen que
els vietnamites no haurien gosat desa-
fiar Xina sense les pressions del
Kremlin, El «joc del triangle» pot fun-
cionar satisfactòriament, com un me-
canisme més de la coexistència, però
no garanteix un coneixement exacte
de les intencions del potencial adver-
sari.

Comptés o no amb l'aprovació de
Washington per a «una operació limi-
tada», encara que sembla probable
que Deng Xiaoping comuniqués a Car-
tert els seus propòsits, Xina va assu-
mir un risc calculat.. Ara que la inva-
sió s'ha acabat, d'una manera que els
dirigents de Pekín consideren satis-
factòria, el conflicte no ha estat re-
solt, sinó que s'ha enverinat. Hanoi i
Pekín es preparen per a un perllongat
període d'hostilitat, fins i tot en el cas
que s'iniciin converses bilaterals, ja
que les reclamacions frontereres po-
den ser utilitzades per a posar una
cortina de fum sobre els problemes es-
sencials: la influència soviètica a la
zona, les presumptes intencions viet-
namites de reunificar Indoxina, els
«interessos vitals» xinesos a tot el Su-
dest asiàtic.

La frontera xino-vietnamita fou es-
tablerta a finals del segle XIX per les
autoritats colonials franceses i el rè-
gim imperial de Pekín, segons un d'a-
quests tractats 6 acords que els xine-
sos qualifiquen de «desiguals» i, per
tant, inacceptables. La mateixa situa-
ció que en la frontera xino-soviètica.

Els efectes de l'operació xinesa a
Vietnam són absolutament imprevisi-
bles. L'única cosa que pot dir-se del
cert és que els vietnamites són ferma-
ment establerts a Laos i Camboia i
que la intervenció soviètica a l a zona
constitueix un risc que no ha estat re-
duït. Segons el to de les declaracions
vietnamites, els presumptes partidaris
d'una entesa amb Xina estan condem-
nats a l'ostracisme a Hanoi. Els pobles
d'Indoxina, en peu de guerra d'ençà
1941, no s'apropen ara a un període
de pau, sinó a les primeres escara-
musses d'una batalla que serà tan
llarga com les precedents. Les espe-
rances de la primavera4de 1975, quan
Saigon i Pnom Penh caigueren en
mans dels revolucionaris, s'han vist
tràgicament frustrades. I allò que
passi a Indixina, una vegada més, tin-
dré importants repercussions a la res-
ta del món. •
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AMB DIVERSES TENDÈNCIES ENFRONTADES

GILBERT SANS

Crisi o malaltia? L'esquerra france-
sa està ben malalta.

En el Partit Socialista francès, les
peripècies de comportaments que re-
tenien fins ara l'atenció ambigua dels
mass-media, deixen lloc al debat polí-
tic. El proper congrés sobirà del partit
tindrà lloc a primers d'abril a Metz,
en plena Lorraine de l'atur. Quatre
textos principals (sobre set presentats)
s'hi enfrontaran finalment: els de Mit-
terrand, Mauroy, Rocard i el del CE-
RES (esquerra oficial del partit). Les
primeres «puntuacions» indiquen ja
que François Mitterrand (amb el su-
port del CERES) s'ho emportarà ver-
semblantment mentre que Michel Ro-
card, el seu adversari, principal, tin-
drà una provisional —però dura—
desfeta: se li adjudiquen menys del 20
per cent de mandats dels militants. És
cert que per a ell, l'autèntic,objectiu
no era pas el congrés sinó les properes
eleccions presidencials on resta com a
favorit. Els militants socialistes estan
migpartits entre el respecte i els vin-
cles sentimentals envers Mitterrand i
la designació —probable- de Rocard
com a candidat socialista a l'Elysée.
La lluita en el si del P.S. és una lluita
pel poder.

«El nostre objectiu no és modernit-
zar el capitalisme o suavitzar-lo sinó
substituir-lo pel socialisme», afirma la
ponència presentada per François
Mitterrand. Recorda igualment les
cinc condicions d'aquesta ruptura: 1)
un pla democràtic; 2) la ruptura amb
el poder del mercat i amb la seva lògi-
ca; 3) l'ampliació del sector públic; 4)
nous drets per als treballador, i 5)
descentralització. El primer secretari
del P.S. subratlla el caràcter «únic en
la història d'Europa» i únic a França
del fenomen que representa la unió de
l'esquerra. «Aquesta unió ha estat
greument amenaçada pel comporta-
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El P.S.F. va de
Congrés

ment sectari i destructor de la direc-
ció del partit comunista...». El vocabu-
lari és marxista, el to clarament d'es-
querres. Tradició en la història del
moviment socialista a França, els con-
gressos és guanyen sempre per l'es-
querra! «L'aliança per la dreta sota el
nom de tercera força és evidentment
exclosa» afirma peremptòriament
Françoise Mifterrand, «només hi ha
un sistema: crear una situació de la
qual el partit comunista no pugui
escapar-se'n». :

Per al CERES de Jean-Pierre Ché-
venement, que perd marxa, l'elecció

Rocard i Mauroy, dos dofins per al tron de
Mitterrand

és entre dues línies: l'una condueix a
Bad-Godesberg (abandó de tota refe-
rència marxista per a la socialdemo-
cràcia alemanya), l'altra a l'estratègia
de la ruptura i al socialisme. El CE-
RES opina que la unió de l'esquerra
ha de dur a la constitució d'un «nou
bloc social entorn de la classe obrera».
Sovint se li retreu al CERES d'alinear-
se massa amb les posicions dels co-
munistes francesos.

L'equilibri polític intern del P.S. es

recolza en l'estabilitat dels grans feus
de província (Nord, Pas-de-Calais,
Boúches du Rhóne). Però avui, Gaston
Deferre, batlle de Marsella i partidan
de Mitterrand és fortament contesta
en la seva pròpia federació. El Par°
Socialista, sempre poc implantat entr
els treballadors, viu agrupat entorn
dels seus homes elegits. Sense veríw
ble projecte, s'assembla més a un am-
pli moviment d'interessos a vç8a°
contradictoris que a un a u t e n t^ c / aJoS
de masses i de classe. Després de a°
mesos de batalles internes, i prooaoi
ment més dividit que mai,
P.S. prou alçada com per a
les dures conteses polítiques :
n a l s ? • •.•".;•• '-.,- U \ ...',.



ANTONI SERRA

XAVIER FEBRES

El mallorquí Antoni Serra no és només un escriptor. A Mallorca, és
una patumeta. Una veu amb pes específic en el món cultural i polític/
allò que les formulacions de Gramsci anomenaven un intel·lectual
orgànic. £1 pretext d'actualitat per a parlar-ne és la publicació a

Barcelona del seu llibre que fa tretze, la novel·la £1 cap dins el cercle.

«És una novella de la meva terra i
de la meva gent, però una novel·la
sense concessions. Un poc cruel, a tall
de reflexió sobre un temps i un espai
concrets i sobre la gent que hi viu
alienada per la repressió. Arribaré
aatò les pròximes novel·les a les da-
ures .conseqüències de la reflexió.
Aüco és perillós. Deliberadament peri-
t s , però indefugible. El cap dins el cer-
f;°troJ>a continuïtat en El darrer

de les bruixes, en procés de fa-
l6> F a referència, sense que
a ser conjuntura!, al neo-fran-

e democràtic constitucional. Ja
podem canviar de lloc dins el
ú p e r ò r a n e U a n o et ^ixa sortir,
r c l o sa · *&**> cicle acabarà
r n? a 8 n i f i c è n c i a d e l «•* d«» del

^^síss im que represen-
'la meva m°rt vo-

w ? ? ' no h0 aé»*
de Cn!? ***** e n f e i n a t en una mena
Reda^ 6 n l 0 I T a d a * f o s c a <&* és la
Bora Í r '

U b t e r r a n i a <*el diari Ultima8°u de t iÏÏ"? ' e n l a <íual «uanYa ela e P«iodi8ta. De la cova al cim,

ens porta a dinar a l'inquer Puig de
Santa Magdalena. Unes memorables
sopes seques (tota la saviesa funcional
de la pagesia mallorquina feta plat) i
el vi vellutat de Binissalem, mantenen
desfermada la conversa. Ultra là ves-
sant literària, Antoni Serra (no con-
fondre amb el periodista radio-televi-
siu català del mateix nom), fou el
principal responsable a les Illes del
Congrés de Cultura Catalana,'el qual
desvetllà una mobilització popular
sense precedents insulars només supe-
rada pels 40.000 manifestants de la
Diada Autonòmica de .1977.

«No, en absolut, no em va sobtar la
mobilització desvetllada pel Congrés.
Sabia que ho aconseguiríem. També
era el nostre Congrés. Es veu que els
partits polítics, llevat de comptades i
honroses excepcions, anaven per un
altre camí. Ja hi comptàvem. La nos-
tra feina tenia un objectiu propi: per
damunt dels interessos concrets hi ha-
via el país i la necessitat de recons-
truir el país, calcinat culturalment i
políticament. Partirem de l'única rea-

litat possible, que el Congrés fos popu-
lar i obert, i aconseguirem que hi fes-
sin feina quasi un miler de persones,
que col·laboressin o que s'identifi-
quessin moltes altres en les tasques
reivindicatives i de reconstrucció que
propugnàvem. I ho feren no pas el es-
pecialistes i els escriptors de sempre,
sinó també la gent del carrer. Va ser
una lliçó exemplar del nostre poble,
de la qual no ha sabut o no ha volgut
t r e u r e prof i t l ' e s t r u c t u r a p o l í t i c a , v i -
g e n t , d e s d e l p o d e r o d e s d e l 'opos i -
ció». '"•• • ..' • ••'•••.•••.' ••".-' "r.'^.ii... :•;•

Nat a Sóller l'any 1946, va estudiar
Medicina a Barcelona entre 1952 i
1957. Després d'haver estat vinculat
directament a la lluita clandestina
dels estudiants, entra en un procés de
desencís i es dedicà a peregrinar du-
rant quatre anys per tot l'Estat espan-
yol fent les feines més diverses, des de
col·laborador periodístic a pallasso de
circ («Homenaje al circo», narracions,
1965). Torna a Mallorca l'any 1961 i
enceta al diari Ultima Hora un dels t
primers intents de periodisme social r
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(«Gent del carrer», assaig i enquesta
en base als articles publicats, 1971).
Com a organitzador cultural, ultra la
direcció del Congrés de Cultura, fou
director literari de la Llibreria Tous
de Ciutat i fundador de Llibres Tur-
meda. Milità al PSUC i al PCE, creà el
PSAN a Mallorca, abandonà la mili-
tància del partit i fou l'orador inde-
pendent unitari a la Diada Autonòmi-
ca d'octubre 1977. Independent i uni-
tari segueix sent-ho!

«Hi ha gent que diu que la cosa
política està fotuda. Sé perfectament
que les circumstàncies actuals gene-
ren criteris polítics.dilatoris i confu-
sionaris, la qual cosa fa que l'allibera-
ment nacional i de classe passi per
moments difícils i poc favorables. Hi
ha massa renúncies, al meu entendre
poc honorables, a causa del miratge
del pragmatisme polític. Però per molt
que em facin;* perdre l'enravenada,
som optimista encara. És un procés
que no serà bo d'aturar. I crec que
des d'unà perspectiva mallorquina,
que no és més que una part de la nos-
tra nació, o les Illes juguen per estric-

AIXÒ HÀ ESCRIT
Dos cuentos (narracions). Ciutat de Mallorca, 1958.
La paga y dialogo de viuda y joven (narracions). València, 1960.
Caballero Homs (novella curta). Ciutat de Mallorca, 1964.
Destinos (novel·la). Ciutat de Mallorca, 1966.
Màrius (novel·la). Ciutat de Mallorca, 1967.
Radiografia (novel·la). Barcelona, 1968.
Gent del carrer (assaig i enquesta). Ciutat de Mallorca, 1971.
Entrada de fosca (narracions). Ciutat de Mallorca, 1972.
La gloriosa mort.de Joan Boira (novel·la). Ciutat de Mallorca, 1973.
Tríptic del viatger (tres novelles curtes). Barcelona, 1975.
Quartet per a una confidència (narracions). Ciutat-Barcelona, 1977.
El cap dins el cercle (novella), Barcelona, 1979.

Inèdites: A Calaloscans, rapsòdia per a una nit de Walpurgis, Nuredduna
(novella, 1976-77), Música de Mahler per a una lloca didàctica (narracions,
1978).
Ha guanyat el Premi Recull de narració 1972 amb L'afusellament, inclosa
en Entrada de fosca.
Ha col·laborat o col·labora a: Sóller, Lluc, Destino, Tele/estel, Tele/eXpres, El
Urogallo, Avui, Serra d'Or, Diario de Mallorca, Resena, Ultima Hora, Cort i
Canigó.

te pragmatisme coherent amb el Prin-
cipat i el País Valencià d'igual a igual,

o tristament ens veurem sotmesos i
colonitzats eternament pel centre ma-
drileny i madrilenyista. Estic segur
que la nostra gent ho serà suïcida.»

Anem a fer la copa al Búnquer de
Son Rapinya, el cau personal (el domi-
cili?) d'Antoni Serra en aquest barri
de Ciutat. Torreta i jardinet (caseta i
hortet, és clar), búnquer subdivit en
habitacions bunqueritzades. Això diu
ell. Com pot atribuir-se un búnquer
aquell qüi. ès conegut per la seva pre-
sència constant al carrer, amb la
gent? Ens enreda, probablement.

«Crec que ara i aquí els intel·lec-
tuals viuen capficats cadascú dins ca
seva o dins la campana de vidre» la
torre d'ivori si vols que t'ho digui amb
un apel·latiu dels feliços seixanta.
Abunda el sentiment que el món de la
cultura s'identifica bàsicament amb el
gabinet de treball personal i intransfe-
rible. És clar que la cosa va canviant
lleugerament, poc a poc: Damià
Ferrà-Ponç, Isidor Marí, Llorenç Ca-
pellà, Josep Àlbertl... A més, ara que
la clandestinitat ha desaparegut si ta
no fa, ara que ser d'oposició o oei

front vagament antifranquista ja D°
pot encobrir mancances ideològiques
o d'altra mena, ni ha el perill que de-
terminats sectors s'oficialitzin, tot
tenir al davant una «oficialitat» que »°
fa gaire mirera. I això abans d'haver

s?1

*El Congrés de Cultura Catalana va ser una lliçó exemplar del nostre poble.»

reconstruït el país o d'haver-se p ?
senzillament a fer feina. La resta, ja
ens la podem imaginar.» I
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PAÍS BASC: PNB i HB

ANDREU CASTELLET

Al PNB (Pertit Nacionalista Basc) li ha
sortit una esquerra. Una esquerra
encara més romàntica i verbalista que
el propi PNB, que ja és dir, amb més
de 150.000 vots al darrera, i que a
més no vol saber res del Consell
General Basc (C.G.B.) i el seu projecte
d'estatut, ni tampoc de les corts
estatals, on té virtualment 3 diputats i
un senador.

Aquesta esquerra és Herri Batasu-
na, (HB), i cada cop són més els qui
creuen que la política d'UCD a Euska-
di ha estat un factor determinant d'a-
questa aparició espectacular a nivell
electoral del sector més radicalitzat
de l'esquerra abertzale.

«Els pares voten PNB, els fills voten
HB». Aquest era el comentari d'un ex-
membre del Partit Comunista d'Eus-
kadi sobre la gran sorpresa de les
eleccions al País Basc. El més curiós
del cas és precisament el fet que la
gent hagi votat una candidatura que,
a més de no presentar cap programa
concret, va plantejar de bell antuvi el
seu propòsit de retenir els escons que
li corresponguessin, i conseqüent-
ment, de no anar a les corts de Ma-
drid. «Si volen negociar,, que vinguin
aquí, i parlarem de nació a nació», va
declarar a aquesta revista una de les
components del comitè de suport a
Herri Batasuna de Tolosa (Guipúz-
coa).- K

Entre els partits que van esdevenir
«tocats» per aquesta eufòria naciona-
üsta, que en definitiva representa un
suport a les postures pro-ETA, era
gairebé unànim l'apreciació que la
POüüca basca d'UCD n'ha estat la cul- <

num. 1. Ei Consell General Basc
estat un organisme sense poder

la política d'ordre públic de
Villa, eminentment repressiva,

sabut combinar el combat al te-
ajab el respecte als drets hu-

-reconeguts en una constitució
qüestionada pel poble
els ciutadans. L'empro-
Telesforo Monzòn i la
govern a traslladar els

de Sòria a un centre
bas, són també dos episó-

mateixa política que

Els pares i els fills

dis

han servit per a fer —indirectament d'
directa- propaganda electoral a Heri
Batasuna. ' . ' .

«El que ha fet Herri Batasuna és to-
car al poble basc la vena del senti-

mentalisme, ajudat per la desastrosa
política del govern de Madrid», deia
Mario Onaindía, Secretari General del
partit EIA, i primer candidat al
Congrés dels Diputats per la coalició

aquesta l a violència ais carrers és contínua
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L'ESTATUT BASC, SOBRE LA
CORDA ÜLUIXA

Tot són rumors i especulacions al voltant del futur de l'estatut basc. La
pussibilitat d'un suport parlamentari del PNB a la investidura de Suàrez
podria representar la torna d'una «via lliure» per al projecte presentat per
l'Assemblea de Parlamentaris a les Corts abans que el català. D'altra banda,
hom no deixa de parjar sobre una possible invalidació - e n cas contrari— de
tots els projectes -presentats pel govern- i les proposicions -presentades
pels grups parlamentaris- de Úei que haurien estat posades a debat si no hi
hagués hagut eleccions generals. Aquesta mesura podria retardar molt con-
siderablement la tramitació dels estatuts basc i català, que han de ser dipo-
sitats dos mesos abans de llur discusió a la comisió constitucional del
Congrés. ^

Probablement el PNB i el seu grup parlamentari posaria a disposició de la
UCD els seus vots si això representés eliminar la possibilitat de retalls. Però
a Madrid, els vots nacionalistes bascos no són imprescindibles, i la UCD ne-
cessita reservar-se el dret a la tisora per a temes tan conflictius com l'ordre
públic, els concerts econòmics o la integració de Navarra. Per part del PNB,
qualsevol modificació del text podria representar un no o una abstenció en
el referèndum que cal celebrar per a la ratificació del projecte.

Quant al PSOE, la tercera força parlamentària des d'ara, només veu con-
flictiu l'apartat referit a la hisenda i molt poca cosa més. Euskadiko Ezke-
rra, en canvi, l'assumeix en la seva totalitat i proposa la seva defensa al
parlament com «el darrer tren que ens pot permetre fugir de la crisi que pa-
teix Euskadi».

Una vegada més, el boicot a l'actuació institucional és representat per He-
rri Batasuna, que rebutja el projecte actual «per qüestions de mètode» i ofe-
reix una contra-proposta basada en les municipals, on ni de bon tros l'esque-
rra podria assolir posicions més favorables per a produir un text més pro-
gressista.

Una vegada més, el futur d'Euskadi haurà d'assolir-se a Madrid. Herri
Batasuna continua tancant els ulls davant la realitat.

Euskadiko Ezkerra la nit de les elec-
cions, mentre veia com restava sense
escó per menys de dos mil vots.

El PSOE, perdedor

El gran perdedor d'aquestes elec-
cions ha estat, però, el PSE (PSOE),
que ha vist reduït el seu «staff» parla-
mentari en tres diputats i un senador.
La nit de l'1-M, l'alarma va ser gran
en mitjans socialistes, fins al punt
que, prop de les tres de la matinada, i
quan eren encara molt poques les me-
ses del senat escrutades a la província
de Biscaia, el president del CGB i can-
didat al senat es trobava en el setè
lloc entre els més votats. Finalment,
Ramon Rubial va sortir elegit en quart
lloc, darrera els candidats del PNB.

En mitjans polítics bascos, la desfe-
ta socialista era fàcilment comprensi-
ble tot tenint en compte el compromís
del PSE a l'hora de donar suport a un

. CGB boicotejat des de Madrid per la
UCD. D'altra banda, l'actuació eclèc-

;,'. vtica de Txiki Benagas, Conseller d'In-
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terior no va ser entesa per l'electorat,
i la intervenció televisada d'Enrique
Múgica en debat amb Martín Villa no
va caure gens bé al Nord.

Ni tan sols els comunistes, que te-
nien grans esperances en obtenir

algun representant, resten satisfets
del resultat electoral. Només han
guanyat vots a Biscaia, però sense
arribar tan sols a obtenir el 25 % dels
vots que va treure Euskadiko Ezkerra.
Llur actitud tancada enfront el feno-
men ETA és probable que els hagi do-
nat credibilitat a Madrid, però «a Eus-
kadi s'han suicidat», en paraules d'un
dirigent d'EIA. • : -•

Però TEuskadi post-electoral també
té guanyadors: UCD esdevé la segona
força electoral basca tot col·laborant
al «destronament» del PSOE, L'enforti-
ment a Navarra dels homes de Suàrez
i la presència al parlament d'un dipu-
tat de la Union del Pueblo Navarro
(UPN), adherit a CD, fa preveure un
augment de les dificultats per a la in-
tegració de la província dins del futur
estatut basc. >

El PNB, que amplia llur incidència
gràcies al poc èxit socialista, perd
vots a Biscaia i Guipúscoa, on parado-
xalment obté major representació
parlamentària. Tanmateix, conque-
reix més sufragis a Alaba i Navarra -
aquí perd el seu únic representant, un
senador—, les dues zones menys in-
dustrialitzades i també més conserva-
dores. '

Escons «passotes»

Dins de l'espectre abertzale, Euska-
diko Ezkerra, que guanya adhesions a
tot arreu, no aconsegueix igualar la
xifra d'un diputat i un senador per
obra i gràcia de la llei d'Hondt, i és
molt possible que en unes properes
eleccions generals la tasca de la coali-

Els familiars dels présos: encara reivindiquen l'amnistia



ció tingui una projecció major al par-
lament.

En tot el panorama polític basc,
Herri Batasuna aniràs «per lliure», •
«passarà» de la via institucional. Els
rumors sobre una guerra de persona-
lismes dins dels partidaris de l'alter-
nativa KAS (Coordinadora Abertzale
Socialista, amb perticipació d'ETA-
militar) resten ofegats en saber que
tots els seus candidats han signat un
document que posa els titulars dels
escons en mans de la decisió del bloc i
no de les persones. En cas de no
«obeir» aquestes instruccions, els par-
lamentaris serien acusats —segons
aquest document- de «traició al po-
ble». Una «traició» el «càstig» de la
qual no seria massa difícil d'endevi-
nar. .. :. •':••.

En definitiva, el «passotisme» dels
escons d'HB pot contribuir difícilment
a resoldre la situació. El que sí re-
presntarà és un enfortiment numèric
de les posicions del PNB a l'Assem-
blea de Parlamentaris i al CGB. Per
una vegada, els fills facilitaran l'hege-
monia dels pares. I Els bascos es faran sentir al parlament espanyol

Porta dels bergants RAMON BARNILS

El «tíntorro» centralista
Al diari d'ahir, l'«Àvui», es va poder llegir que el diu-

menge dia 11 se celebrava el primer concurs de vi ne-
gre del tipus «Falset», organitzat pel consell regulador
de la denominació «Tarragona», tot plegat dins l'àmbit
de la Direcció General de la Producció i Indústries
Agro-Alimentàries de la Generalitat.

La finalitat del concurs, segons el seu quotidià, era
«ajudar a millorar l'elaboració de vins de la comarca».

I el Falset, segons la mateixa informació, té uns quinze
graus d'alcohol.

Quina banda d'animals. Quines bèsties de prat. Fo-
mentar l'elaboració d'un vi de quinze graus. Quins bàr-
bars; quin grapat de salvatges.

Bé comença la Generalitat, molt bé. Si tot l'ús que ,'
ï u f e r d 8 l s traspassos castanyolos és aquest, ja es-
tem oé tom estem, i que cadascú s'espavili pel seu

S P t e c o m r m s ara. . • ,' :
làlfàctors tenen nom i cognoms, que dóna1 el .
susdit; i que han tingut la barra o la ignorància
de formar part del jurat del concurs que vol

" la producció del suc diabòlic. Són aquests:
f1 Jamon Vidal-Barraquér i Marfà; vocals, el

ja, el José A. López Cascante, el Joa-,
badal, el Ramon Mestre i Mainguet, el

Guasch, i el Pau Jordi Vidal i Salto,
a aquestes altures potser és el moment de

je si en comptes de malfactors, barruts i sal-
aeuen ser tots plegats, persones jurídiques i

persones físiques implicades en l'afer, quelcom de pit-
jor, com és ara una rastellera d'ignorants, incultes, tas-
tavins de diploma, confrares de l'arròs i menjasopes de
sobre.

I no pas bevedors assenyats, ni lectors de Josep Pla,
que recollint la persistent realitat diu a «El que hem
menjat», que en un àpat s'ha de beure entre mig litre i
un litre de vi, i que el vi ha de ser «(petit, de poca gra-
duació —com en tots els països en què es beu vi a
taula-». I hi afegeix, escrit fia molts anys: «Tres quarts
de litre de vi petit pot fer-se sense cap perill i amb
grans probabilitats d'augmentar la salut moral i física.
En la pràctica s'esdevé, però, exactament tot el contra-
ri». I passa a atacar la vinassa, el vi fort, de grau.1

El vi de supermercat, de tap de plàstic, de pólvores,
de més química que no és decent; el «tintorrp» de la.cul-

. tura, diguem-ne cultura, colonialista, és el que ataca
Pla: «d'una graduació desorbitada, totalment despro-
porcionada a la naturalesa humana -sucs capaços de
tombar les piràmides d'Egipte. Són vins grossos, autèn-
tics blocs de vi gairebé sòlids, que inflen la boca i re-
mouen les tripes... El vi gros és imbevible». , .

Aquest és el vi, el gros, í'imbevible, desorbitat, el
«tintorro» centralista, aquest és el vi que ens vol fer em-
pasar la distingida bergada del jurat del Falset, amb la
cínica o, pitjor,. ignorant protecció de la Generalitat.

Això no és ni descentralització, trepa.
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ARA TINDRIA 100 ANYS

Einstein,

£1 pacifista que obri a la
civilització les portes de
l'energia dels estels i, per tant,
de la destrucció més gran que
mai no pogués imaginar l'home,
va néixer ara fa cent anys a
Ulm, un 14 de març de 1879.
Albert Einstein, reconegut en
vida com un dels grans
intel·lectes de l'història, va
trastornar durant els primers
anys d'aquest segle tots els
esquemes físics de la vida
quotidiana.

28

Es fa molt difícil separar la seva re-
volució intel·lectual del context histò-
ric que li pertocà, cavalcant entre els
segles XIX i XX. Amb ell convergeixen
totes les contradiccions de l'home de
ciència enfrontats amb el mal ús dels
seus descobriments, la glòria i les cen-
dres. \

El trobem així, militant pacifista/
influït per les ideees de R. Rolland,
durant la guerra del 14, i ja premi
Nobel de Física creant el 1931 una
Fundació Internacional contra la gue-

\ rra, visitant el 1932 Ginebra a on de-
nuncia la farsa de la Conferència del
Desarmament, i, tot en el mateix
període, traslladantse a Princeton el

1933 a on va morir uns vint
després. /

Les notícies que va tenir
1939 sobre certs experiments fets a
Alemanya, el portaren a tenir la segu-
retat que aquesta nació estava prepa-
rada per a construir la bomba àtom"
ca. Escrigué a Roosevelt, V™*f
aleshores dels Estats Units, s o I*V
conveniència de portar a terme el m
teix .procés i, sens dubte, va aesie
mar la creació del complex de
Alamos, l'origen del final Hi
i Nagasaki. Encara que ell n° v
tervenir en el treball de la .construí*
de l'arma, és molt probable
òbvies, que es sentís en certa

Això i el seu pacifisme el féu
ï? a v e 8 a d a més, contra la

: El seu nom es trobava entre
^signatures del primer manifest en-
2 E1 *™ «om i prestigi no el
de w '"^ ̂ Meqüèncla, de la caça

? 6 8 1 COm tants dlaltres va te-P r ° b l e m e s amb el senador

p ú b U c a * d e l s

1 5 'tena<?' entremaUat,
U

anècdotes, que servien
forats en els diaris en

èls temps de la guerra freda però, ben
poc s'ha aconseguit de tot allò que ell
demanà coratjosament.

Ens queden per l'eternitat, les seves
equacions, i ens queda encara la Con-
ferència del Desarmament a Ginebra.
Neixen i creixen nous resultats cientí-
fics derivats del seu punt de vista so-
bre l'estructura de l'Univers, però ens
queden també els productes, més per-
fectes i cada dia millors, del desenvo-
luupament de les primitives bombes
de Hiroshima i Nagasaki.

Tot l'embolic d'aquesta història se-
ria ben lamentable si a Einstein no li
haguessin quedat les equacions per
sempre, i si no li poguéssim trobar

contradiccions i errors, fin i tot en la
part científica, podríem pensar que no
era humà. De fet la seva carrera com
a home de ciència va acabar-se en cert
oblit i indiferència, mentrestant ell es
dedicà a la recerca continuada d'un
esquema físic global que mai no va
assolir, però que va continuar fins a
la seva mort amb la tenacitat carac-
terística de la seva personalitat.

Fins i tot podem aventurar la hipò- "i

tesi que la seva actitud davant els
problemes tenia un punt de contacte
amb els mites més recurrents de l'hu-
manitat. Ell va ésser com un cavaller
medieval buscant inútilment el Graal.
Els resultats de la seva descripció del
món tenen també aquestes conne-
xions. L'etern retorn està contingut en
certes descripcions cosmològiques de-
rivades de la seva teoria. L!eterna jo-
ventut s'ha concretat en l'anomenada
paradoxa dels bessons, que no és, pa-
radoxalment, tal paradoxa. La prete-
sa paradoxa és, un exemple força in-
teressant de la teoria de la relativitat i
pot explicar-se així: Dos bessons se se* .
paren, un roman a la Terra i V altre
s'allunya viatjant a velocitat propera
a la llum. Després d'un temps torna a
la Terra i troba el seu germà sedenta-
ri envellit, doncs el temps passa més
lentament viatjant a velocitats pròxi-
mes a la de la llum. Però això seria
veritat només si el germà viatger s'a- .
llunyes sense accelerar el seu vehicle
al començar el viatge ni el frenés a
l'arribar. La teoria de la relativitat ' -
aplicada als dos bessons donaria lloc
a la paradoxa de la joventut del viat-
ger, si el viatge es pogués fer amb ve-
locitat constant.

No podem assegurar res si el vehi-
cle emprat pel visitant dels estels és
un vehicle convencional com els que
coneixem ara nosaltres.
La teoria de la relativitat encara que
és fonamental per entendre l'estructu-
ra de l'Univers, s'ha de considerar
com una generalització de les lleis físi-
ques del món que tenim a mà. Per en-
viar un cohet a la Lluna, posem per
cas, no cal saber més física que ja sa-
bia Verne, que fins i tot va escollir la
península de Florida com un lloc es-
caient de sortida. Son les distàncies
cosmològiques les que fan important
la relativitat i també les grans veloci-
tats. Però això el món de les partíeu- w
les elementals també necessita de la V*
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Einstein, la humanització de la ciència

teoria d'Einstein, malgrat que les dis-
tàncies siguin molt petites.

Una de les conseqüències més im-
portants de la teoria consisteix en que
l'espai i el temps formen un tot neces-
sari per descriure els fenòmens que
podem observar i aquest tot anome-
nat espai-temps perd, segons Einstein,
la seva naturalesa absoluta, de mane-
ra que la mesura depèn del moviment
de l'observador.

L'espai-temps deixa també de ser
independent de la densitat de matèria
continguda en una regió determinada
i es distorsiona a mesura que aquesta
densitat augmenta. Així, al voltant del
Sol, l'espai-temps es curva lleugera-
ment, al voltant d'objectes més mas-
sius que el Sol, la curvatura es fa més
gran i pot arribar a ser tan gran que
el plegament sigui total.

Aquesta propietat tan exòtica va
ser comprovada experimentalment a
l'any 1919, determinant com la llum
dels estels era desviada per la massa
del Sol. Aquest procés, portat a les
últimes conseqüències pot donar lloc
a que, Com hem dit abans, en l'Uni-
vers es formin regions de les quals la
llum no pugui sortir i a les quals per
entrar-hi fóra necessària una eterni-
tat. Aquests punts, tan singulars, són
anomenats forats negres pels astrò-
noms.

La majoria dels treballs fonamen-
tals d'Einstein es publicaren pels vol-
tants de 1905, i no tots tractaren de
la teoria de la relativitat, sinó que fo-
namentaren branques importantissi-
mes de la Física moderna. L'any 1916
publicà l'extensió general de la teoria
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i continuà treballant per construir
una estructura encara més general,
projecte que no havia pas acomplert
el dia de la seva mort, el 18 d'abril de
1955.

El premi Nobel li va ésser concedit
l'any 1921, però com demanava un
home tan complex com ell, no s'es-
mentava per res en el document de
concessió la teoria que va fer-lo fa-

mós. Dins el món de la Ciència era te-
mut per la naturalesa diabòlica dels
seus arguments. Encara es recorden
les. discussions d'Einstein amb Bohr,
un dels creadors de la Mecànica
Quàntica, disciplina que va combatre
sempre, encara que, una nova para-
doxa, es pot considerar Einstein com
un dels seus precursos. La discussió
amb Bohr va tenir lloc a la Conferèn-
cia Solvay de 1927 i consistí fona-
mentalment d'una batalla verbal por-
tada a un camp a on Einstein era
mestre: el camp dels experiments
imaginaris. Bohr es prenia tota la nit
per pensar una rèplica adequada a un
nou experiment imaginari d'Einstein,
que destruïa alguna hipòtesi quàntica
fonamental, però la resposta de Bohr
era casi immediatament seguida per
un nou i més diabòlic esquema imagi-
nari. És possible, que fos a partir d'a-
quest combat que el crèdit científic
d'Einstein. comencés a minvar i
acabés a Princeton, com el llop solita-
ri que sempre havia estat, tossut i te-
naç, pensant que l'Univers només te-
nia uns quants secrets amagats, però,
possiblement, quan la mort el visità
dormint a l'hospital, veié que tot just
començava de nou, amb ell, l'explora-
ció. •



600 ANYS DEL CISMA D'OCCIDENT

Quan Catalunya comptava
ntre les pruneres potències

JOSEP PERARNAU

£1 Cisma d'Occident no ós
un tema «només de
missa». En realitat,
segurament no n'hi ha
cap i això encara es pot
afirmar amb més certesa
quan es tracta de l'Edat
Mitjana.
Però si ens limitem a
Catalunya, el del
Cisma d'Occident és
un tema vital per al país,
com pocs se'n puguin
presentar. "

Qui no recorda el Compromís de
Casp? Catalunya ha portat durant se-
gles més en les profunditats del sub-
conscient que en ,1a superfície de la
consciència, la convicció que aquella
declaració de la justícia» de Ferran
d'Antequera a ésser hereu de la Casa
de Barcelona era en realitat més una
conveniència del papa Benet (aquesta
era la denominació que li donaven els
nostres passats) que no pas una exi-
gència de la legalitat successòria i de
les mateixes normes constitucionals
del país. Si els capítols matrimonials
entre Peronella d'Aragó i Ramon Be-
renguer de Barcelona determinaven
«e forma taxativa que qui fos comte

. ae Barcelona seria rei d'Aragó, allò
4ue la justícia demanava de precisar
«s qui era el membre dé la Casa de

S T ?ue' d'acord amb el dret
havia de continuar la casa i

; auÍomàticamentf era rei d'A-1

* documentació que aflorarà
^ e r a v e 8 a d a a m b motíu del Si-

d e l G i s m a d'Occident i
c°neixement púbUc en

? ? 1 (Barcelona-Penís-

sè
serà
les

a la convicció que la

C E N T E H A R I A D E ^ C I S M A Í D O C C I D E

BARCELONA-PENÍSCOLA mwmn

NSTITVT D'ESTVDIS CATALANS

SOCIETAT CASTELLONENCA DE CVLTVRA
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casíeM de Peníscola, l'últim reducte del Papa cismàtic

decisió dels Nou Compromissaris de
Casp fou totalment determinada per
les necesitats o conveniències, per les
fílies i les fòbies, de Benet XIII, i
aquestes per la situació concreta d'ell
i dels seus partidaris en el marc gene-
ral del Cisma d'Occident, prescindint
de les normes del dret succesori i del
constitucional. Parlar del Cisma,
doncs, no és pas parlar ni d'un tema
«només de missa» ni d'una realitat
passada i enterrada, ans d'un fet que
contínua influint com pocs d'altres
en la vida col·lectiva actual de Catalu-
nya.

La raó precedent ja justificaria la
Commemoració dels Cisma amb motiu

del Sisè Centenari. Però n'hi ha d'al-
tres. Per exemple, el fet que durant
molts anys (del 1408 al 1429) el nos-
tre país fou l'escenari principal d'a-
quell esdeveniment i en alguna ocasió,
l'únic. Des del moment que, fugint
d'Itàlia, el papa Benet posà els peus
en terra catalana a Port Vendrés al
Rosselló (1 de juliol de 1408) fins que
el 15 d'agost del 1429 el darrer re-
ducte dels seus partidaris, encaste-
llats a Peníscola, posaren punt final a
la seva aventura a Sant Mateu, el Cis-
ma d'Occident tingué per escenari i
gairebé protagonista únic el nostre
país. No ho desvaloréssim. Pel setem-
bre del 1415, passava la frontera de

Salses i Leucata, en direcció a Perpin-
yà, l'emperador d'Alemanya, Segimon
d'Hongria, acompanyat de represen-
tacions oficials de tots els estats euro-
peus. Fou; segurament, la primera
Conferència Paneuropea la que tots
ells celebraren a Perpinyà del setem-
bre al novembre d'aquell any entorn
de l'emperador, de Benet XIII i del rei
de Catalunya-Aragó, Ferran d'Ante-
quera; volien, certament, trobar un
camí d'acabar el Cisma, però també
cercaven la pau d'Europa i desitjaven
posar punt final a la Guerra dels Cent
Anys entre França i Anglaterra. I no
hi mancaven el interessos comercials,
com ho demostra l'activitat febril de
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la Ravensburger Handelsgesellschaft
pels carrerons aleshores cosmopolites,
que envolten al Castellet. "!,._•:

Més encara: els cincuanta anys d'-
història del Cisma d'Occident coinci-
deixen amb la darrera onada expansi-
va de la Corona catalario-aragonesa
per la Mediterrània. Jo mateix n'he
parlat fa poc en un article intitulat
«La incidència del Cisma d'Occident
en la política exterior de Catalunya»,
publicat al núm. 13 de L'Avenç, i el
lector comprendrà que no li ofereixi
un plat de segona taula. Però estic se-
gur d'una cosa: Si no hagués estat la .
situació de Cisma amb la contraposi-
ció entre dos pretesos papes i llurs
obediències, no s'hauria produït tan
aviat i tan barata l'acceptació inter-
nacional del retorn del Regne de Ma-
llorca (Rosselló i Illes) a la Corona
catalano-aragonesa, hauria estat im-
possible que la Casa de Barcelona
trobés un papa disposat a legalitzar la
seva introducció a Sicília com a di-
nastia regnant (i recordem que era
condició indispensable, car el papa
n'era senyor feudal internacionalment
reconegut encara pel tractat d'Aversa
del 1372), cosa que s'esdevingué l'any
1391 per mans del papa d'Avinyó, Cli-
ment VII, i malgrat l'oposició del de
Roma, Bonifaci IX, el qual incità els
sicilians a la croada «contra els cis-
màtics catalans». I hauria estat abso-
lutament impensable que. un rei de
Catalunya-Aragó hagués pogut, assen- -.
tar els seus peus a Nàpols com ho féu '
Alfons el Magnànim a partir, de la dè-
cada dels 1420, si aquest no s'hagués,
pogut valer de i'empara que encara li
oferia Benet XIII o el seu successor,
Climent VIII, des de Peníscola. El joc
d Alfons el Magnànim, esgrimint con-
j a ei papa de Roma, Martí V, l'tídol»
ae Peníscola (àdhuc la gent del pals
en aquell moment ja l'anomenaven
Q aquesta manera), no és pas una pà-
g lna gloriosa d'un rei que segurament.
només fou magnànim de nom, però en "

la ocasió li serví per a
d ! t A T s e l a Press ió del reialme
Z H ? * Abdhavia convertit lagar-,
en un'T d i v e r 8 ó s re8nes i ferres

urn . l l e s Primeres potències
uropa i hom hi havia de comptar,

8 r a t P e r for<?a' a r h o r a d *g r a n PoMtíca.europea. .-

' d'aitres ™ons' No sé

? ? ? produïda Pel fet

? e r í o d e e n e l qual vis-
J° *"° a r a l a sensació

ï a*s el nostre
de parir gegants (

aquella

H

qué aauePik

110 es

potser en restà exhaust, tal com diuen
que passa amb els camps després d'u-
na collita exuberant). No parlem de
Pere de Luna, sempre enigmàtic. Però
Bernat Metge i Francesc Ebdmenis,
Vicent Ferrer i el seu germà Bonifaci,
Felip de Malla i Nicolau Eimeric, Joan
de Montsó i Martí el Jove, i molts
d'altres, són només imprescindibles
per a un coneixement de Catalunya,
tots ells immersos en la història del
Cisma d'Occident.

Sortosament, llurs accions han
arribat fins a nosaltres puntualment
conservades en una documentació
que constitueix una de les grans ri-
queses culturals del país. Per a aquell
període, cap ciutat d'Europa i per tant
del món, no té una riquesa documen-
tal comparable a la de l'Arxiu dels
nostres reis, ara anomenat Arxiu de la
Corona d'Aragó. Els investigadors ale-
manys —Ehnle, Finke— ho saben i en
donen testimoni. I no és l'únic, encara
que sigui incomparable. Però l'Arxiu
de la Catedral posseeix fons documen-
tals de prime ris sima categoria pel que
fa al Cisma d'Occident i encara conti-
nua lliurant grans peces desconegu-
des fins ara. Els de la Ciutat i del Bis-
bat tenen l'únic inconvenient de
trobar-se al costat de dos gegants, pe-
rò això no obstant conserven docu-
mentació dels anys del Cisma d'Occi-
dent, interessant i abundosa.

Calia, doncs, que el poble de Cata-
lunya recordés aquelles pàgines del
seu pasat. Per fer-ho possible, un grup
posat sota el patronatge de l'Institut
d'Estudis Catalans hi treballa ja fa
tres anys i comença a oferir els resul-
tats de la seva feina. Ja ha sortit un
volum de més de dues-centes cin-
quanta pàgines dedicat a «El Cisma
d Occident a Catalunya, Les Illes i el
País Valencià. Repertori bibliogràfic».
El mes vinent tindran lloc a Barcelona
i Peníscola, unes Jornades Finals d'es-
tudi, del dia 19 al 21. Per a la Jorna-
da final, a Peníscola, hom compta amb
la col·laboració de la Societat Caste-
llonenca de Cultura. El dia 19 s'inau-.
gurarà a la Capella de Santa Àgata de
Barcelona una Exposició documental
preparada conjuntament pels quatre
arxius barcelonins esmentats i la
Biblioteca de Catalunya.

Cal esperar que el poble de Cata-
lunya aprofiti aquesta ocasió a fi de
veure personalment uns documents
que constitueixen altres tantes pàgi-
nes de la seva història i són encara
part del seu valuós patrimoni cultu-
ral. •

VIATGES
PER A
JOVES

CUBA
LA HABANA - TRINIDAD
- SANTA CLARA - VARA-
DERO.
Sortides: 6 Abril (Setmana
Santa) - 30 Juny -14 Juliol - 4 -
11 Agost-26Setembre-29 De-
sembre (Cap d'Any).
Preu: Des de: 75.600 Ptes.

XINA
BANGKOK - HONGKONQ
- CANTON - HÀNG-
CHOU - NANKING -
SHANGHAI - PEKIN

Sortides: 7 Maig - 16 Juliol -
8 Agost. t

Preu: Des de 118.000 Ptes.
Altres viatges a PERÚ̂  MA-
RROC, ESTATS UNITS, THAI-
LÀNDIA, ÍNDÍA i NEPAL, etc.

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

En . . . . . . . . . . . . . . . .
Domiciliat a
Adreça
Voldria més informació sobre
el viatge a:
( ) Cuba

Organització tècnica:

AEROÜET EXPRESS,
Diputació, 258 — Barcelona-7 - Telè-
fon 301 82 82 — Avigat, 174 /
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TREBALL

ISIDOR BOIX
Metro, pa, grans magatzems, clíni-,

ques de la Seguretat Social, jutjats,
han estat en vaga. Gas i electricitat
han ajornat vagues ja decidides. Clíni-
ques privades anuncien aturs propers.
Es tracta de vagues d'enorme reper-
cussió per al conjunt de la població,
els usuaris del servei públic. Això exi-
geix respostes clares als problemes
que aquestes vagues plantegen, ja que
els empresaris intenten utilitzar-los
per a limitar l'exercici del dret de va-
ga. I el govern sembla secundar-los
per la seva incapacitat d'intervenció
mitjancera en uns casos o per la seva.
actuació coercitiva en d'altres.

Convé començar reivindicant preci-
sament ei dret al ple exercici del dret
de vaga per part dels treballadors
dels serveis públics. Fóra difícil ac-
ceptar en una societat capitalista ar-
guments per a impedir exercir aquest
dret, Això no pot, però, significar un
plantejament frívol de les reivindica-
cions o la duresa per part dels treba-
lladors en la seva defensa. Si s'arriba
a un impasse en la negociació tampoc
la convocatòria de vaga no pot fer-se
alegrement, no pot ser un xantatge a
la població. Un examen de les vagues
realitzades demostra precisament el
grau de maduresa amb què els treba-
lladors les han plantejades, si bé va
haver-hi certament un símptoma peri-
llós en la convocatòria de vaga en el
metro per a l'1-M, dia de les eleccions
generals, ràpidament corregit pels
propis treballadors. .

Més aviat s'ha produït el xantatge
à l'inrevés, és a dir, l'intent empresa-
rial d'impedir, negar, qualsevol rei-
vindicació amb l'argument que l'em-
presa és de servei públic i aquest ha.
d'atendre's. La duresa i intransigèn-
cia de la patronal és per això en
aquests sectors més greu.

Quan les empreses són públiques o
municipalitzades hauria d'accentuar-
se llur responsabilitat en la negociació
amb els treballadors. Llur intransi-
gència enfront de les reivindicacions
dels treballadors obliga en molts ca-
sos a demanàr-se sobre la situació de-
ficitària d'empreses públiques que són
alhora font de bons negocis per a
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Vagues en els
serveis públics

l'empresa privada, o a examinar les
causes de l'acumulada incapacitat'de
la burocràcia que les ha dirigides du-
rant anys i que en general encara és
al front de les mateixes.

Precisament junt amb aquesta
qüestió ens arriba un dels temes clau,
clau per tal que la necessitat d'arribar
a acords negociats, raonables, no sig-
nifiqui la rendició dels traballadors: el
tema del control. Control de la marxa
de les empreses públiques, de totes les
empreses de serveis públics, per part
de llurs propis treballadors i per part
de les organitzacions sindicals. Només
un augment del control pot provocar
una disminució de la necessitat de la
vaga com a element de pressió i de-
fensa per als treballadors. No en
veiem cap altre.

I junt amb el control dels treballa-
dors de la pròpia empresa, el dels
usuaris, control que pot exercir-se es-
sencialment a través de les diverses
Tormes d'intervenció democràtica ciu-
tadana en les esmentades empreses.

Alguns símptomes d'aquestes va-
gues caracteritzen l'actitud tancada
de la patronal. A Catalana de Gas, on
els treballadors han ajornat }a vaga
davant dels primers indicis negocia-
dors, l'empresa es negà a discutir
amb el comitè de vaga les mesures de
seguretat que aquest havia de garan-
tir durant el desenrotllament de la

mateixa, mostrant.la seva incapacitat
per col.locar-se al nivell dels treballa-
dors que havien fet un estudi seriós
tendint a què la vaga.afectés el mínim
possibles els usuaris i no plantegés pro-
blemes de seguretat ciutadana. En el
cas dels empresaris flequers, aquests
provaren d'utilitzar les reivindica-
cions obreres per aconseguir augmen-
tar el preu del pa, actitud fins a tal
punt provocadora que els treballadors
van decidir acabar la vaga i instar
conflicte col·lectiu, sense haver arri-
bat ni tan sols a una base d'acord.

Convindria també recordar la inco-
herència i anacronisme de T actual le-
gislació sobre la vàga.! Les últimes
normes són les del Decret-Llei de 4 de
març de 1977, és a dir de l'últim go-
vern abans de les primeres eleccions
democràtiques del 15-J. Suàrez, presi-
dent ja del govern que les decretà, ha
aconseguit fins ara frenar tota discus-
sió democràtica i seriosa de la Llei
d'Acció Sindical, d'un necessari Esta-
tut del Treballador, així com de l'Es-
tatut de l'Empresa Pública. Per això
és molt significatiu que precisament
aquets dies hagi sorgit a sanitat una
proposta sindical de regulació nego-
ciada de l'exercici del dret de vaga»
demostrant novament el nivell de res-
ponsabilitat dels treballadors d'aquesi
país. N'aprendran empresaris i 8 "
vern? •



Manilla d'oros

Les
Graees
SALVADOR ESPRIU

«D'ençà del nostre naixe-
ment, el nostre aspecte ós de
velles. La nostra aparença re-
pel·leix», va dir Enyo... «I acos-
tumem a estar-nos aquí, en
aquest paratge solitari, prop
dels extrems límits del món, en
el tombant de la nit. Si, les ger-
manes posseïm, entre totes tres,
un sol ull i una sola dent, i hem
de servir-nos-en per torn, un
torn rigorós. Ara la segona, Pe-
fredo, els ha de passar a Deino,
la tercera, i després els hauré
jo. I així sense parar, una esto-
na precisa cada una. L'ull, en
aguait, mira, observa, escruta,
penetra, abasta. I la dent, llar-
ga i fortíssima, s'enfonsa en la
carn de les víctimes, amb pre-
dilecció en la dels negats o en
la dels nàufrags que encara ale-
nen. I ens ajuda a rosegar amb
complaent lentitud les delicades
menges, perquè la nostra fam
insaciable en destriï els mil gus-
tos dels bocins. Ens pertanyen
també unes sandàlies alades,
un sac com de captaire, que
ningú no aconseguirà mai de
veure ple, t una fosca cofa. Pot-
ser la paraula quasi inusitada
no t'agradarà, si han empreso-
nat el teu cervell i la teva llen-
gua en closes, amb freqüència
falsament sòlides, incompletes i
nodes tàvegues de l'expressió.
Amb el mot que entenguis, sàpi-
gues que l'obscur teixit ens fa
invisibles, tant com el casc d'-

Hades, i aleshores viatgem i ens
entretenim, sobretot quan hi ha
tempesta/ i el nostre pare,
Forkys, alça muntanyes d'ones
contra l'espant dels mariners.
Nosaltres reposem damunt els
cims de l'aigua enfunda, i la
blancor de l'escuma desvetlla
als navegants el terror de la
nostra presència. Ens hi endevi-
nen, i preguen, i ben sovint la
mar engoleix les fustes, tothora
amb profit per al singular re-
bost sense fons, proveïdor de la
nostra gana. Escollim i l'empre-
nem fins on ens convé i amb
calma ens disposem, acontenta-
des, a atènyer sense trigança
l'indret que preferim, en el
camí de les Gorgones. Però l'ull
i la dent ja han lliscat de mà en
mà, una volta sencera, i de nou
em correspon el dret d'usar-los.
Jove, no juguis amb nosaltres.
Dóna-me'ls, i t'acompanyarem,
agullonat pel fibló de les nos-
tres riotes. Malignes, àvides de
celebrar l'acompliment del teu
brusc destí, et guiarem cap al
lloc on t'esperen, atrevit sense
seny, tan noi, els més esgarrifo-
sos trets, davant els quals, en
esdevenir en un moment deses-
perada perennitat de pedra, co-
neixeràs com és de dura, sem-
pre, apresa de cor però no repe-
tible a l'atenció pedagògica, per
al judici crític de cap mestra, la
lliçó eterna de la mort.»
Barcelona, octubre de 1978
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Lletres

La democràcia fe augmentar
la venda de llibres

AGUSTÍ PONS

Fa vendre més llibres la democràcia? Si, evidentment. Un breu repàs
de l'evolució dels tiratges ens indica que —com en tantes altres

coses— som més enllà d'on érem però encara lluny d'on hauríem de
ser. No cal insistir en els tòpics de sempre: la normalitat editorial
només és possible en el context de la normalitat a seques, és a dir, en
el nostre cas, en el marc d'una plena autonomia política que implica,

és clarf una autonomia cultural.

Tanmateix un conjunt de dades aï-
llades permeten assegurar que la si-
tuació d'ençà un famós 20 de novem-
bre ha canviat substancialment. A
voltes, seguint el ritme de l'evolució
de les estructures polítiques —i en
aquest sentit, com veurem, el decret
sobre ensenyament del català esdevé
fita cabdal-; en altres moments,
anticipant-se a situacions encara jurí-
dicament no consagrades però que, en
la pràctica, ja han esdevingut realitat
com, per exemple, pel que fa al reco-
neixement del català com a idioma
oficial.

I com han respost les editorials a
aquest repte? De forma irregular, com
la mateixa situació a la que calia do-
nar resposta. Cal tenir en compte, per
rò, que ara ens trobem al bell mig d'a-
quest procés, quan els motlles edito-
rials que serviren en l'època de la re-
sistència van quedant inoperants però
encara resulta arriscat elaborar els
motlles d'unes empreses editorials
competitives.

Romà Cuyàs: «Costa molt
vendre l'obra dels
escriptors joves»

Fer a veure totes aquestes qües-
tions hem parlat,, breument, amb els
.responsables d'algunes de les edito-
rials més importants del país. D'en-
trada, Romà Cuyàs, gerent d'Edicions
62 i president de l'Associació d'Edi-
tors en Llengua Catalana, ens diu que
Les vendes del llibre català han aug-
mentat fonamentalment per dos mo-
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tius: perla pròpia dinàmica de la si-
tuació política i pel decret sobre en-
senyament del català. En el primer
cas, podem dir Que ens trobem davant
d'un major interès del públic pels gè-
neres més populars: novel·la, conte/,
còmic. En aquest camp, pot dir-se que
les vendes han augmentat entre un 15
i un 20%. I s'observa, cosa molt inte-
ressant, com les col·leccions més po-
pulars i barates -«El Cangur», per
exemple— tenen força acceptació en-
tre un públic jove, que abans no com-
prava llibres en català. Dels llibres de
la col·lecció «El Cangur», feta bàsica-
ment, per reedicions, en fem un tirat-
ge, ara, de 5.000 exemplars, xifra
prou important. I la venem a preus
que són els més barats pel que fa a
l'autèntic llibre de butxaca tant en
castellà com en català: 125, 150, 175
o 200 pessetes. Ara bé, no podem ser
tan optimistes pel que fa als llibres
d'assaig, teatre o poesia, amb un ni-
vell de vendes que no ha experimen-
tat variacions. Dels llibres de «L'Eft-
corpí» de poesia, per exemple, en fem
un tiratge de 1.500 exemplars, i tri-
guen cinc anys en exhaurir-se, amb
una rendabilitat nul·la. L'única dife-
rència és que, per exemple, els llibres
d'«El balancí» de narrativa abans tri-
gaven uns tres anys en exhaurir-se i
ara pot dir-se que s'acaben en dos
anys i mig. Fel que fa a les conse-
qüències editorials del decret sobre
ensenyament del català, pot dir-se que
han estat notables i que, en aquest
cas, sí que han suposat un important
augment de vendes. Per exemple, de
«Laia» de Salvador Espriu i d'«Han

deixat les claus sota l'estora» de Pe-
drolo - e n les col·leccions «El Cangur»
i «El balancí»— se n'han fet dues edi-
cions de 5.000 exemplars cadascuna,
Això és perquè als alumnes que fan
els cursos de reciclatge de mestres
se'ls va recomanar aquestes lectures.

En aquest punt, jo interrompo a Cu-
yàs per a dir-li que ja sabia que «M'-
han deixat les claus sota l'estora» ha-
via estat recomanada en aquests cur-
sos de reciclatge. I penso que el profes-
sor que ho va fer potser no la va en-
certar perquè aquesta obra de Pedrolo
és un divertiment en clau d'un interès
molt remarcable però absolutament
incomprensible si no se sap - i dubt0

que l'inconegut professor ho sabés-
que, de fet, és el primer capítol d'una
novella col·lectiva que fa uns quants
anys havien decidit escriure quatre
narradors catalans i que, com sol pas-
sar, va quedar aturada a mig camí.

«Aquests llibres de lectura -em diu
Cuyàs- han arribat a assolir tirades
excepcionals. Però títol a títol, no com
a conjunt de col·lecció.» Hi ha, és clar;
excepcions a aquesta situació. Per a
Cuyàs, hi ha tres autors indiscutibles
-Pedrolo, Rodoreda i Espriu--• <£»

i llvénen molt, que han aconseg
en una cultura normalitzada esnw
mal o sigui que el públic compri au-
tors, no obres. Del «Mecanoscrit °°
segon origen», per exemple, se nfl
fet, ja, tres edicions amb un total o
13.000 exemplars, gràcies, iQXf ' t
que ha estat lectura recomanada v
a estudiants de BUP i COU. De tfn*
de contradicció suficient», per a



(Te deix, amor, la mar com a penyora» (Carme Riera): 25.000 exemplars

una de les millors novelles de Pedró- Josep Verdura: «El deseft
lo, tot just s'ha exhaurit la primera ^ rnhprt un rirlp hinlòair*
edició de 3.000 exemplars, tot i comp- n a c o o e r i u n clCLe OlOlOgiÇ»
tar amb el premi dels crítics de «Serra
d'0n>. Darrera d'aquests noms —i en
una posició intermilàa— trobem, sem-
pre a criteri de Cuyàs, autors com
Montserrat Roig, Baltasar Porcel i,
en algun cas, Terenci Moix. I, fi-
nalment, en una relació d'ú a cinc
respecte als primers, el conjunt de no-
vel·listes més joves: Quim Monzó, Biel
Mesquida, Oriol Pi de Cabanyes, Jau-
me Fuster, encara que també amb no-
table diferencia de tiratges entre les
obres respectives. «Malgrat tot -d iu
Cuyàs- hem de continuar editant
aquesta gent. Però costa molt cohlo-

aquestes obres.» Com a fracàs edi-
Cuyàs m'esmenta el de'd'algu-

traduccions -que el públic pot
eUàCcomuScasred:

"*p
T

ortant< el de la novella de
^ A ™ 1 * ' «Sota el v o 1 ^ » en

obra r£ d e M a n u e l d e P e d r o l ° ' « M
qual rn

COneSuda mundialment i de la
piís K 8 se n'han venut 6 0° <***-
enT: Fmaiment, Cuyàs em diu -mig
d a ^ ' ^ ^ o s a m e n t - que™?
tat de t S ï 6S r eP l a n t ege* la possibili-
Ua> la ̂  a. e d i t a r *>* ™* d« Pa-
qS# va ^ l e , C d Ó d e n o v e U a Poüciaca
? S^Ufragar· De moment, però,2 han fe* és * > " *

S^enon a la ooUeo-

Josep Verdura, gerent d'Editorial
Laia, comença per a dir-nos que «els
darrers quaranta anys han estat un
desert que cobreix tot un cicle biolò-
gic. Ens hem trobat sense mestres i
estem començant de nou. Aquesta és
la realitat». També per a Josep Verdu-
ra cal distingir plenament, pel que fa
als tiratges actuals, entre els llibres
destinats a escoles o a reciclatge de
mestres i els altres. Així, per exemple,
dels llibres de la col·lecció «El nus»;
destinada bàsicament a les escoles, se
n'ha doblat el tiratge inicial, que s'ha
situat en els tres mil exemplars. Del
llibre «Quinze són quinze», d'aquesta
col·lecció, Verdura calcula que se n'-
han venut de 15.000 a 20.000 exem-
plars, en sis edicions. Es tracta d'una
antologia de narradors realitzada per
Emili Teixidor amb la col·laboració
dels mateixos escolars. «D'aquesta
col·lecció —ens diu Verdura— reedi-
tem una mitjana de cinc a sis llibres,
a l'anY»» Entre els més venuts, figuren
«Quim/Quima» de Maria Aurèlia Cap-
many; «Entre juliol i setembre» de Ro-
bert Saladrigas; «El barcelonauta» de
Josep Galceran; i «Galceran, l'heroi
de la terra negra» de Jaume Cabré.
Sense dubte, però, una de les sopreses
més grosses que s'ha endut l'equip di-
rigent de l'editorial és l'èxit de «Te
deix, amor, la mar a panyora», llibre

de Carme Riera a punt d'assolir la no-
vena edició i prop de 25.000 exem-
plars de venda. «Estem satisfets del
resultat de la col·lecció "Les Eines" —
ens diu Verdura-: No nomòs per l'è-
xit de Carme Riera. Es tracta d'una
col·lecció de plantejaments senzills i
que s'ha imposat ja al mercat, mal-
grat el risc que comporta. Però ara
som en un moment de descoberta i si
no ens arrisquéssim ja podríem ple-
gar.» És en aquesta col·lecció on han
publicat joves autors que no han tro-
bat lloc en altres editorials més tradi-
cionalment dedicades a la narrativa.
És el cas, per exemple, de Josep Elias
i Joaquim Soler que, és clar, no han .
tingut l'èxit de vendes de Carme Rie-
ra. «Però ningú no Ws diu -afirma
optimista Verdura— que l'èxit no es *
repeteixi en qualsevol d'aquests au-
tors. També amb la Riera vàrem có-
rrer un risc.» «Laia» també ha editat
algunes —bastantes— obres de Pedro-
lo. Per exemple," de la tetralogia «La
terra prohibida» se n'han fet dues edi-
cions de 4.Ó0O exemplars cadascu-
na, una per al «Club del Llibre» i l'al- •
tra per a consum normal. En, canvi,
Verdura es dol que alguns títols - :
com ara «Cultura i societat» de Ray-
mond Williams, un excel·lent llibre de
consulta- hagin tingut una sortida
menor de la que mereixien. «Sigui
com sigui ara ja no estem al 73. Les
editorials han de trobar el camí de la
rendabilitat o ja poden plegarB
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CAMP DE L'ARPA

Recordem que la revista Camp de
l'Arpa va néixer a Barcelona fa uns
anys, dirigida per José Batlló i pa-
trocinada per un grup d'editorials, i
recordem també que en fa dos passà
a un nou editor, Lluís Porcel, amb
nou director —potser més teòric que
pràc t ic* Manue l Vàzquez
Montalbàn— i nou comitè assessor.
És d'aquesta segona etapa de la qual
aquí vull tractar somerament i, en
particular, de l'últim número d'a-
questa revista quasi única en l'em-
pobrit panorama literari peninsular.

La revista, mensual, es composa
actualment de números monogrà-
fics. Els seus títols són: «La mujer en
la literatura», «Literatura y guerra
civil», «En favor de la literatura»,
«Henry Miller», «James Joyce», «Ra-
mon Gómez de la Serna», «Amèrica
Latina», «Henry James», «Literatura
alemana contemporànea» i, l'últim,,
del mes de gener del 79, «Nabòkov».
Fem un breu repàs d'aquests títols.
Es tracta de temes i d'àutorsque per
uns motius p altres són de notable
actualitat És evident que la literatu-
ra feminista i de dones ocupa un es-
pai importantíssim en el mercat del
llibre, corresponent a.là força amb-
què el feminisme està.pressipnant al
llarg de tota la dècada dels setanta,
com mai a la història. I així podríem
anar comentant els altres monogrà-

JOSEP M.a CARANDELL

fies. Podem preveure també el que
vindrà: el nou periodisme, la poesia
castellana actual, la catalana, Sha-
kespeare... Qui estigui atent a l'en-
torn podrà endevinar altres títols.

El gran avantatge dels números
monogràfics consisteix en la possibi-
litat de mantenir un diàleg múltiple,
sobre un mateix-autor, obra o temà-
tica, amb diferents especialistes. En
els últims anys han aparegut nom-
broses obres de Nabokov, en gran
majoria a Argos Vergara i Plaza &
Janés, però també a Lumen, Luis de
Caralt, EDHASÀ, Júcar, Gryalbo,
Edicions 62, Pomaire, Salvat, Bru-
guera, Sudamericana, etc. La revista
«Playboy» ha publicat recentment,
com podia esperar-se, el conte «El
timbre».

El monogràfic de Camp de l'Arpa
sobre Nabokov inclou un brillant ar-
ticle de Fernando Savater en el qual,
d'alguna manera, ataca la literatura
com a text quan vó imposada pels
crítics («Es en la crítica donde se
halla de nuevo agresividad e iro-
nia, intriga, argumento»,, diu el
filòsof .amb intel·ligent malícia) i
descobreix «continguts» en la no-
vel·lística del rus exiliat. Miquel Llo-
bera, en canvi, contribueix a una
millor comprensió de la fascinació
estilística de Nabokov, enumerant

alguns exemples del seu verbalisme
lúdic que es perden en les traduc-
cions. Un breu article d'Antonio-Pro-
meteo Moya (que ha coordinat el
monogràfic i que publica també un
molt irònic i excel·lent article sobre
Ausias March, en la secció de críti-
ques) comenta algunes de les carac-
terístiques més notables de l'autor
d'«Ada». Per la seva part, l'escriptor
colombià Rafael Humberto Moreno-
Duràn, autor de la novel·la que ne-
cessàriament aquí s'ha de citar
«Juego de damas», analitza i comen-
ta amb tot luxe de detalls i coneixe-
ments el món de les «dames» en l'ar-
ticle «Faumúnculos, ninfas. y otras
lascivas espècies de la dorada pu-
bescencia». El gran filòsof norda-
mericà (?) Georg Steiner presenta a
Nabokov com «extraterritorial» -
l'article no és però del millor de
l'autor— i, finalment, Sartre es dei-
xa de prestigis i ataca al nostre au-
tor: «mucho ruido y pocas nueces»,
diu - e n la traducció— referint-se,
naturalment, a l'oratòria de jocs ar-
tificials i a la manca d'ún autèntic
pensament. A canvi Nabòkov (en un
article que apareix també a la revis-
ta) dirà: «Para mi, el nombre de Sar-
tre va unido a cierta filosofia de
cafè».

A partir d'aquí el diàleg es fa
apassionant. I això no és poc.

Llibres i novetats PERE ANGUERA

OLIVA, SALVADOR; Poe-
mes de-W: H. Audeii. Poesia
dels quaderns crema. A.
Bosch, editor. 88 ps.

«Transliteració» de poemes, en paraules del traductor, d'Audení El resul-
tat són uns magnífics versos (d'Auden?, d'Oliva?), on l'obra i el to del poeta
anglès queden molt ben definits! El dens treball de traducció i la qualitat del
text, fan enyorar l'absència de l'original,* tant més necessari després de les
indicacions d'Oliva respecte a la no literalitat de les versions.

PRAT DE LA RIBA, ENRIC: La
nacionalitat catalana. Les mi-
llors obres de la literatura ca-
talana, 5. Ed. 62 i la Caixa.
153 ps,

Llibre cabdal de la teoria nacional catalana conservadora i que en marca
la iita de la seva assumpció per la burgesia. Escrit amb gran traça literària i
amb profunda convicció el text de Prat de la Riba és més que un document
històric i contra el que sostenen els que es consideren els seus hereus indica
ja l'autèntic marc.de Catalunya, els PPCC. L'edició va arrodonida amb sis
articles que completen o matisen el text bàsic.

PEY, MARCEL: Cobra. 8
f.s.n.

Treball on es fonen la poesia escrita i la imatge en un acoblament perfec-
te. La denúncia, del feixisme pur o en la seva disfressa imperialista, es *a

tant des del text, sintètic i contundent, com des de les imatges, tretes gene-
ralment de reportatges televisius, amb la qual cosa la crítica agafa també un
dels principals conductes de transmissió d'ideologia alienadora! "

38



Teatre

Carles Reig o la lògica
del navegant solitari
JOAN-ANTON BENACH

Quan Carles Reig escriu teatre - i
n'ha escrit molt d'això en Carles
Reig- l'escenari és una realitat boiro-
sa, llunyana, quasi be exòtica,.perdu-
da per indrets complicats que l'autor
no coneix. Ni ganes que en té de co-
neixer-los, pel que sembla, l'estrena?:
un costum enigmàtic, si més no, una
curiosa tradició. Carles Reig escriu...
. Carles Reig escriu teatre i escriu
també novel·la (amb «Contraataquen»
va guanyar el Pla, el 77) i passa de
l'un a l'altre gènere sense cap esforç
de definició. La seva funció d'escriure
esdevé un exercici de desfogament i
els seus personatges novel·lístics po-
drien ser. teatralitzats amb la mateixa
docilitat\ amb que les extenses acota-
cions que sovint ens proposa per a
una situació escènica, ens les podem
prendre com a fragments d'una no-
vel.la més o menys esbojarrada.

•' Carles Reig certament ós un autor
difícil. I ho és «per ell» mateix; a cau-
sa, vull dir, d'una mena de lletraferi-
dura patològica, inguarible, que l'em-
peny a escriure torrencialment, frènè-
ticament, descabdellant el fil de la'
Paginació que li serveix una flgureta
accesòria, un. diàleg complementari,
una situació marginal, talment com si
el paper fos un xuclador irresistible.

Alguna vegada el resultat global ha
estat massa laberíntic i l'obra hom di-
na que resta com el testimoni d'un
exercici de psicoanàlisi. Però aquesta
f ^ ? * 0 ^ 6 ' Habitualment, el nave-
gant solitari, aconsegueix de
Proposar-nos una carrera d'obstacles
* sorpreseS, sense malmetre la lògica

S r a p r o v o c ació. «Els pastorets»,
MUa l a v i o l e n aclaparadora-

n\ síenc iosa )> (Premi Santamaría
listn l<?e n aY?n t u r a t s nosaltres» (fi-

«ciútnTj *3'.asísajà amb-noses» (premi

% ^ s % l o U j " 1974>···s*»^
la solidesa' d'una ar-

V ( H r ; i r i a de la qual alguns
veure res més que l'esgarrip

forasenyat, l'obscenitat aparentment
gratuïta i la litúrgia excrementa! que %
l'autor basteix amb els cossos i les
idees que evacuen les ments d'aquests
cossos. - . *

«Travessa-deserts» (1975) corre el
risc de ser vista sota el prisma d'a-
questa confussió. Jo no dic que sigui
aquesta la millor obra de Reig —la su-
peren «S'assaja amb noses», alguns
aspectes poètics de «Els escopòfús» i,
sobre tot, «Benaventurats nosaltres»—
ni, per descomptat, que el seu muntat-
ge estigui encertat, ni de bon tros. El
col·lectiu «Ignasi Iglesias» del TNC de
Sant Andreu, dirigit per Santiago
Sans, ha assolit un treball desigual,
sovint mancat de ritme i, en conjunt,
una «mica-massa-desastrós» i avorrit
-encara que la segona part atenua
aquest defecte— al damunt d'una es-
cena que reclama alguns metres més
a dreta i a esquerra i que la Cúpula
Venus, pensada per un teatre de caba-
ret, no permet oferir a un dispositiu a
la italiana. Al Casal Catòlic de Sant
Andreu, on a l'espectacle li fou negat
el «ni-hil obstat», potser aquest pro-
blema no hauria existit. El cas és que,
la primera estrena de Reig es merei-
xia una sort millor. Estem, però, da-
vant un assaig d'aproximació força
interessant, que no es pot veure amb
els prejudicis de la «S» que li ha estat
penjada —posats a admetre «esses»—
pels mèrits propis de les procacitats i
irreverències amb les quals Reig re-
força el seu discurs —alguna estona
un xic elemental— sobre la violència
masclista de tot temps.

Hi ha qui judica «Travessa-deserts»
amb la frivolitat i el menyspreu amb que
hom mira la gamberrada d'un provo-
cador desvagat. I no té res d'això l'o-
bra de Reig molt més si es pren cura
de pensar que estem davant un autor
molt prolífic, molt premiat... i gens es-
trenat. A la segona o a la tercera, tal
vegada els que fem l'ofici d'escriure
sobre el teatre que es fa, haurem de
dir que el de Reig no és un teatre «per

Carles Reig, certament és un autor difícil

fer» sinó per llegir, amb la qual cosa
el gènere pot quedar seriosament des-
qualificat, en aquest cas concret, és
clar. De moment, cal dir que la bona
feina d'uns actors i d'unes actrius, la
força del grotesc dramàtic d'algunes
situacions i diàlegs— la casa de meu-
ques, la conversa i la conducta dels
dos conserges d'hotel «Dragutin» i
«Elígius»-, el sarcasme d'una simbo-
logia apocalíptica com l'escena final
de la platja, ens fan creure en les
possibilitats reals d'una visualització
de les propostes més heterodoxes de
Reig. I ens ho fa pensar, també,
aquest magnífic estudi de màscares i
de vestuari que ha dissenyat Marcelo
Grande.

Tot plegat, són pistes prou vàlides
per a comprendré la vàlua d'un teatre
que hauríem d'haver conegut anys
enrera- el primer premi de Reig,
«Rescíum si més no», és del 1970-
per discutir el seu humor, les seves
peculiaritats estrictament literàries i
les claus, d'una immaculada decència
i honestedat, que hi ha entaforades
per mig de les ratlles tortes del paper:
aquest dibuix amarg d'una civilitza-
ció, els servidors de la qual i llurs ob-
sessions, s'escolen pels conductes fos-
cos de les clavegueres. Al menys és el
destí que Reig els atorga, la lògica
de la seva enfurismada ficció. •
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Televisió

«De bat a bat»
JOSEP M.a BAGET i HERMS

De la televisió que es feia a casa
nostra si fa no fa un any enrera en
resta molt poc. És cert que surten
nous programes, i fins i tot força reei-
xits tal vegada, però és un fet palès
que hom no ha trobat una substitució
adequada per espais com «Giravolt» i
«Personatges» que molts espectadors
encara recorden malgrat el que diguin
enquestes menades amb sospitosa ra-
pidesa per la pròpia TVE a Catalu-
nya. Dels espais que varen néixer a la
tardor del 77 resta <d)e bat a bat», diri-
git i presentat per Joan Castelló-Rovi-
ra, un dels professionals de la ràdio
que millor i més aviat copsà les possi-
bilitats del mitjà televisiu...- ..••...

«De bat a bat» ha tingut èpoques
difícils —i segurament encara en tin-
drà d'altres— però en Unies generals
ha assolit la seva tasca dins d'uns ni-
vells d'interès molt remarcables. Du-
rant els darrers mesos no han pogut
tractar-se temes polítics i això va min-
var un xic el seu interès, però un cop
passades les eleccions Castelló-Rovira
i el seu equip ens oferiren una «taula
rodona» amb els líders dels quatre
partits capdavanters al nostre país en
la qual es posà de relleu la validesa
de la fórmula emprada a aquest pro-
grama. . , (

El problema de «De bat a bat» tots
el coneixem. Ès el temps. Portar da-
vant de les càmares als líders polítics
és sens dubte tot un èxit. Si cadascú
d'ells té moltes coses per a dir després
d'unes eleccions, cal pensar que tots
plegats poden donar peu a un debat
viu i ple de dinamisme. Tots sabem
també, però, que aquest tipus de dià-
leg sol produir-se després d'una fase
inicial de tanteig encara i que tots ells
es coneixen molt bé. Malauradament
els espectadors romanen gairebé sem-
pre decebuts, en aquest aspecte ,car
quan es comencen a produir les res-
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postes tallants i les rèpliques, heus ací
que el temps destinat al programa ja
s'ha fos i cal tancar-ho amb resums
telegràfics i demanant deu segons de
temps com si d'una almoina es
tractés... .

Això és el que exactament va suc-
ceir a aquesta edició de «De bat a
bat». Quan el senyor Carles Sentís, de
la UCD, parlà de les modificacions
que el seu partit vol introduir a l'Esta-
tut aprovat pels parlamentaris cata-
lans, el realitzador tingué l'encert de
copsar en reveladors plans curts l'ex-
pressió dels altres líders polítics. Des
d'aquell moment era previsible l'au-
tèntic debat i l'aprofundiment en els
temes però restaven només cinc mi-
nuts i les respostes d'en Joan Reven-
tós, Jordi Pujol i Antoni Gutiérrez fo-
ren obligatòriament breus, massa
breus per a endegar un diàleg cons-
tructiu i clarificador per als especta-
dors.

Creiem que «De bat a bat» mereix,
quan l'ocasió ho exigeix, una flexibili-
tat en els horaris i si cal retràsar el
començament de «Crònica» es fa, i en
paus. Tot el que pot passar és que
després els espectadors es perdin uns
minuts de l'aigualida i madrilenya
«Gente hoy» i això no pensem que si-
gui molt greu. Portar els líders dels
partits polítics catalans a «De bat a
bat» suposa un esforç per als respon-
sables del programa i constitueix al-
hora un servei públic car els partits
que ells representen obtingueren a la
vora del 80% dels vots i per tant els
espectadors tenen el dret de conèixer
les seves opinions un cop passat el dia
de les eleccions. Donar-los únicamnt
mitja hora és una mostra aclaparado-
ra del menyspreu que els directius de
la TVE a Barcelona tenen per la políti-
ca catalana. Però així s'escriu la his-
tòria de la televisió 79 a casa nostra...

Músiea

Elíon John,
el geni
JORDI GARCIA-SOLER

Després de tot el seguit de manifes-
tacions rockeres qué s'han celebrat a
casa nostra en el decurs de les setma-
nes darreres, i continuant una línia
que està donant una força molt més
gran a l'afecció catalana, el Nou Pa-
velló Esportiu del Club Joventut de
Badalona fou escenari, els passats
dies 10 i 11 de març, de les esperades
actuacions amb les quals el cantant i

Elton John, un geni calbo i miop.

músic britànic Elton John féu la seva
presentació pública al nostre país.

Elton John, l'autèntic nom del q ^
és el.de Reginald D wight, nasqué ja.»
ciutat anglesa de Pinner, a Gran Br-
tanya, l'any 1947. Amb una f w ^ T
musical de caire eminentment classu-,
tanmateix s'inicià com a membre
Bluesology i fou un dels acompan-
yants de Long John Baldry. <Bxm
Sky», el seu primer disc en solitari,
fou ja la demostració de la seva vai
excepcional com autor i ^tèT?T^t'L·
li va ser reconeguda ben aviat ar
del món, fins al punt que des de J» ^
guns anys està considerat com u n _
les figures més rellevants del pau



ma musical internacional i un dels
creadors i intèrprets més importants
de toda la història recent de la Pop
Music/Rock, de la qual ha esdevingut,
sens dubte, una de les personalitats
més sòlides i prestigioses.

Elton John ha sabut arribar à bastir
una obra musical de proporcions con-
siderables, que ha esdevingut com
una mena de síntesi complexa i es-
tranya dels corrents més vàlids.del
rock clàssiú i de la música pop de ma-

•jor qualitat. Centenars de composi-
cions pròpies figuren ja a hores d'ara
a la seva discografia, 1 per damunt de
les habituals modes consumistes Elton
John s'ha convertit en un dels pocs
clàssic de la música popular contem-
porània, a la qual ha aportat unes do-
sis no gens desdenyables de creativi-
tat, imaginació, rigor, intel·ligència i
sensibilitat, que junt amb la seva mai
no desmentida professionalitat són les
claus de volta que expliquen el seu è-
xit continuat.

Per espai de cent cinquanta minuts
justos, sense ni una sola interrupció,
lliurant-se completament al seu treball
interpretatiu i mantenint en.tot mo-.
ment un contacte: directe amb el pú-
blic que omplia pràcticament a vessar
l'ampli recinte badaloní, Elton John
estructurà el seu concert de presenta-
ció al,nostre país en dues parts molt,
clarament diferenciades. En el decurs
de la primera actuà en solitari i ens
oferí tot un seguit de composicions
predominantment líriques, molt en la
seva línia musical més pròxima als es-
quemes de les clàssiques balades,
mentre que al llarg de la segona, ja
^ b 1 ajut del seu inseparable, com-
Pany Ray Cooper, un percussionista
exceUent i amb grans dots d'anima-
Qor? assajà amb gran èxit el conreu
^spectes molt més espectaculars,
amü una decantació ben perceptible
<*P als elements de caràcter més rít-
dïL • - U n m u n t atge escènic espe-

l ^ afec«3ta, amb nous jocs de
^ u n a uüützació intel.li-

d e j s r e c u r s °s ^ l'acústica
p e r ò Per damunt de

S e v a ^ ^ n o desmentida
^«Pwtativa, Elton Johnr , è n C e r t0th0m' -1 acabà la

Públic't í en tre Entusiasme del

ReUgió

nar

composicions pròpies
demostració partíeu-,

sigmficativa de la
6 Papacit^at d e d 0-sons més diversos.;

El Vaticà en una emula
JOSEP BIGORDÀ

Mes d'un lector recordarà segura-
ment unes declaracions escandaloses
que féu, el 24 de setembre de 1966
el "cardenal Spellman, arquebisbe de
New York, à l'aeroport de Saigón, en
un dels moments més tràgics i dramà-
tics de la, guerra de Vietnam. «La gue-

Villot —9 de març—, un comentarista
afirmava que, amb el seu traspàs,
acabà el predomini francès a la Cúria
romana. Jo penso que seria més exac-
ta de dir que acaba una «presència»
francesa a la Cúria, i sobretot'que
acaba probablement una imatge de la

El cardenal Villotja era un home de confiança de Pau VI

rra de Vietnam -digué- és, al meu
entendre, una guerra.per la defensa
de la civilització». í conclogué afir-
mant que els Estats Units d'Amèrica
eren «el bon samarità de totes les na-
cions». ; -,;^.. '. '

Enmig de les veus que es van aixe-
car contra les expressions bel·licistes
d'aquell cardenal nordamericà, desta-
caren les del cardenal Villot, alesho-
res arquebisbe de Lió, al costat de
moltes altres de l'episcopat francès.
Era.l'M de gener de 1967.

Focs dies després, Pau VI va cridar
l'arquebisbe de Lló per'posar-lo al
front d'un organisme de la Cúria: la
Congregació del Concili. A l'any se-
güent, una vegada decretada ía refor-
ma dels organismes can traís de
l'Església, Villot passà a presidir la
Congregació per al clergat. I, final-
ment, el mes de maig de 1969, fou no-
menat secretari d'Estat.

Arran de la mort del cardenal Jean

Cúria. De predomini francès no n'hi
havia pas.

Altrament, Jean Villot no era l'ex- -
ponent més indiscutible de la cultura
teològica francesa, o del «forn on es fa
coure el pa intel·lectual de la cristian-
dat», com deia l'any Í964 Pau Vï,
quan encara s'engrescava parlant dè
França. . "

Villot. era la discreció, l'home pon-
derat, el francès sensible certament a
la cultura del seu poble, però no pas
un creador, més de Daniélou que de
Congar, l'esperit treballat a l'ombra
de dues figures d'excepció, els carde-
nals Feltin i Gerlier, el tarannà apte
per a la conciliació i per a les solu-
cions imaginades sempre des d'una
concòrdia civilitzada i civilitzadora.
Tan allunyat de les maniobres típi-
ques de la política eclesiàstica italia-
na, com de les condicions que dema-
naria una reforma més radical de les \
estructures de govern de l'Església. I
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Aquest seguit de trets feien del car-
denal Villot, als ulls de Pau Vi, l'home
ideal per a la seva manera de fer: l'-
home «in-gredierit francès» en el con-
junt de la Cúria qúe imaginava.

£1 papa Montini volia una Cúria
menys italiana i ben desentesa de la
política italiana; una Cúria que no fos
professional ni lloc d'escalada; una
Cúria més apta per a dur a terme l'o-
bra del Concili; una Cúria que per-
metés la descentralització del poder
de l'Església.

D'altra banda, Pau Vi no se'n fiava
prou de l'organisme que ell mateix es-
tava edificant; i no se'n fiava, perquè
tampoc no és veia en cor d'anar al
fons de les coses, desafiant el llast que
suposava el llevat inesquivable de la
tradició curial.

La solució montiniana fou la de
sempre: mirar d'equilibrar forces, de

. compensar les línies contràries amb
factors més apropats a les seves posi-
cions, de contrarrestar els possibles
excessos. L'instrument clau d'aquesta
operació fou la secretaria d'Estat, on
Pau VI va concentrar un poder il·limi-
tat, que de fet estava per damunt de
la Cúria i que neutralitzava, al mateix
temps, les iniciatives i la creativitat
del Sínode episcopal. En l'ànim de
Pau VI hi havia el desig de mantenir a
les mans les regnes del poder amb què
pogués dirigir el dinamisme reformis-
ta i amb què pogués vèncer les resis-
tències involutives.

Hom podria pensar que el cardenal
Jean Villot, titular de la secretaria
d'Estat, era l'home que feia servir
aquest poder. Doncs, no. En el típic
estil montinià, Villot no era només
que una molla que mitigava els possi-
bles excessos absolutistes del centra-
lisme de la secretaria d'Estat. I, per
cert, que aquest paper e i desplegà Vi-
llot d'una forma meravellosament efi-
caç... '. . .. • ;.-.,,._• •"• \ .. . \ , '
. Ara, ha desaparegut la molla. És,

doncs, un moment de cruïlla. L'alter-
nativa podria ser: o bé l'enduriment
del poder central, a imatge i semblan-
ça de l'època de Pius XII, o bé el reco-
neixement efectiu de la col.legialitat
per mitjà d'una nova reglamentació i
actuació del Sínode episcopal.

El futur és incert. Les característi-
ques del papa Wojtyla podrien esdeve-
nir temptadores de cara a assajar l'e-
xercici d'un poder solitari i absolutis-
ta, endolcit per la fascinació popular
que segrega el Papà polonès. •
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La vaga de futbolistes agreuja les coses.

Esports

Qui mana al Barca?
ENRIC BANERES

Altre cop el Barca és a punt de
despedir-se d'un altre títol de campió
de Lliga. Això gairebé no és notícia
perquè es repeteix a un promig de
tretze vegades cada catorze anys, pe-
rò posa de relleu la mala gestió espor-,
tiva que hom ha dut a terme al club
blaugrana durant aquest exercici. És
que el Sportmg de Gtfón té millor
plantilla que el Barca per anar-li al
davant? Decididament no i fins i tot el
Real Madrid, com ja es va veure fa
unes setmanes al Camp Nou, posseeix
actualment un dels conjunts més me-
diocres dels últims anys.

Però el Barca, això sí, va darrera
d'aquests dos equips i fins i tot del
vellissim i irregular Atlètic de Madrid.
Sense cap mena de dubte, les intri-
gues que el presiden Núnez va in-
troduir entre l'equip quan era un sim-
ple però sorollós candidat, commoció-
naren l'ambient entre els jugadors. Hi
ha hagut uns bons, com Rexach, Mi-
gueli i Asensi, que obertament o sola-'
padament van jugar un paper a favor
de Núnez en les eleccions, i uns do-
lents: Zuviría, Heredia, Neeskens, Bio,
Juanjo, Ramos i, en fi, tots aquells
que han servit per a criticar la gestió
de l'anterior directiva i entrenador en
matèria de fitxatges.

Que Lucien Muller està pressionat i
ho ha estat durant tota la temporada
a l'hora de fer les alineacions no ós
cap secret. Juanjo ho digué pública-

ment fa uns dies i l'entrenador no va
rebatír-lo. El propi Núnez es vantava
després de l'èxit de la presentació del
jove Carrasco a Sarrià, que la seva
conversació amb Muller el dijous
abans havia resultat decisiva. No vull
dir que a Muller li facin les alinea-
cions, però sí que l'entrenador alsacià
té bona mà esquerrà per a no posar
jugadors que puguin resultar enutjo-
sos per a la directiva i posar-ne d'al-
tres ben'vistos per Núnez.

És inexplicable, per exemple, que
hom no hagi utilitzat a Bío durant tota
la temporada quan Krankl ha demos-
trat a bastament que fora de casà ós
una «tòtüa» a témer. És increïble que
Rexach s'hagi mantingut en l'equip
durant Iota la primera volta sense
encertarlne ni una. És inexplicable
que Zuviría no entrés a l'alineació si-
nó després d'haver provat a Ramos,
De la Criiz i Albaladejo en el seu lloc.
És incomprensible que Vila, un dels
pocs encerts de Michels durant la pas-
sada temporada, no hagi jugat ni e»
amistosos. És demencial que Kían»'
un home que per regla general toca
cinc o sis pilotes per partit — excepw
quan vé el Rayo, el Celta o l'Hércuies
al Camp Nou-, tiri les faltes, el* PJ'
naltys i sigui considerat l'ostroU» »
l'equip quan la seva falta de mobiüta»
dóna patent dè cors al «libero» contra
ri en el Camp Nou i no diguem fora a
l'estadi.



És probable que Lucien Muller hagi
vist tots aquests problemes en l'equip,
problemes que han derivat en succes-
sives crisis protagonitzades per Here-
dia, Neeskens, Bío i Juanjo i s'hagi es-
timat més callar per tal de no posar
en perill el seu lloc actual i el seu fu-
tur treball de «manager» o secretari
tècnic de l'equip. També és possible
que Muller no hagi sabut veure tots
aquests problemes. Aleshores seria ja
incompetència.

En qualsevol cas, queda clar que
Muller no ha estat a l'alçada d'allò
que s'esperava d'ell. Tècnicament,
què ha demostrat el Barca actual?
Hom ha jugat sempre al desori, espe-
rant que la cama esquerra de
l'austríac resoldria la qüestió en un
moment donat. S'ha prescindit d'ho-
mes molt vàlids, tant de la plantilla

El Barca va tornar a fracassar a les Canàries.

com cedits —heus aquí el cas d'Ama-
rillo, gran estrella del Salamanca— i
hom ha mimat a uns altres —Olmo,
Migueli, Asensi, Krankl, Rexach- al-
guns dels quals ni tan sols tenen prou

categoria per jugar com a titulars del
Barca. Però, en fi, el futbol professio-
nal és l'únic bé de consum en el qual
qui paga, és a dir, l'afeccionat i el so-
ci, no mana. •

Tot fent camí ISIDRE AMBROS

Sant Pere de Rodes
A l'extrem est de les Alberes proper al cap de Creus

-un dels vèrtex del triangle català— en la muntanya
anomenada de Vérdera hi ha el monestir romànic de
Sant Pere de Rodes.

El monestir de Sant Pere de Rodes és una de les pri-
meres construccions romàniques que es realitzaren a
Catalunya. : ;

Les primeres notícies que es tenen de l'existència d'a-
quest monestir daten de l'any 878. En aquesta època
sembla ser que depenia del petit priorat de Sant Pere,
del monestir de Banyoles, la Seu de Girona i de Sant Po-
licarp de Razés. La seva independència no l'aconseguí,
aproximadament, dins l'any 934. L'esglèsia no fou con-
sagrada fins l'any 1022 en què l'arquebisbe de Narbo-

.na, Guifré, ho feu. Més endavant, el monestir fou
ampliat— s'hi construïren muralles —amb èl mur de
ponent i dues torres, una feia de campanar mentre l'al-
tra estava dedicada a torre de defensa. "

L'església en sí constava, en els seus bons temps, d'u-
na planta de creu* llatina, composta de tres naus i un
transepte de: nau única i de tres absis.

Avui dia, però, tant el claustre com la resta del mo-
nestir estan en runes i, a més a més, com la majoria
d aquests tipus d'edificacions fou saquejat, de tal mane-
ra que molts dels capitells tant de la nau com els del,

r ïS t r e estan dispersos en col·leccions privades pre-
sents en el Museu de Girona i en el mateix monestir,
«o obstant tota aquesta sèrie de desventures s'ha de dir
des ^ï?"* h i h a e n p e u l e s dues torres abans esmenta-
Èn h n t s m u r s exteriors de l'estructura original.
rifif£ve a t o t l a b c o s ' e s t a d^ent a terme la restauració
d e ^ a del monestri.
Rut a»Tr q u e é s u n indret digne d'ésser visitat i cone-
sobrp T ? q u e h°m pot gaudir d'una esplèndida vista

r e e l Mare Nostrum.

Sant Pere de Rodes.

Com anar-hi? Doncs bé, hi ha dues alternatives: la
carretera nacional o l'autopista. Si s'agafa l'autopista
es va fins la sortida de Figueres, una vegada allà s'enfi-
la la carretera comarcal GC-252 fins arribar a Vilajuï-
ga; d'ací surt una pista asfaltada que duu al monestir
de Sant Pere de Rodes. L'altra alternativa és la de sor-
tir de Barcelona per la carretera nacional, N-II, fins a
Figueres, un cop allà s'enllaça amb l'altra alternativa.
Una vegada al monestir... Bon cap de setmana i a fruïr
del paisatge i del romànic.
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ART

escultor sagrat
ALEXANDRE GIRICI

L'exposició importantíssima de
Néstor Basterretxea a la Fundació Mi-
ró i a la sala Gaspar, de Barcelona,
posa d'actualitat entre nosaltres
aquest gran escultor i amb ell el feno-
men de l'escultura basca contemporà-
nia.

Euskadi no té gaire tradició imme-
diata en les arts visuals, fet que molta
gent ha interpretat de maneres dife-
rents però que cada vegada sembla
més relacionat amb la gran i llarga
alienació nacional del poble. L'Esglé-
sia, el poder reial, els senyorius, l'Es-
tat modern i el supercapitalisme dé la
metal·lúrgia pesada i de la banca han
sobreposat interessos ben llunyans als
del poble a allò que havia estat la pu-
ra manifestació espontània de la seva
manera d'ésser.

Ha estat així durant segles i per ai-
xò el nacionalisme de l'època' de Sabí
d'Arana va néixer mirant especial-
ment la gent modesta però amb algun
grau de cultura, que podia volar una
mica pel seu compte, encara que fos
amb un vol curt, per fer efectives les
apetències populars i no haver de
doblegar-se a les exigències sobrepo-
sades pels poders. Fer això mateix es
dirigí, a més, a la gent tradicional, ca-
paç d'haver conservat continguts cul-
turals arrelats profundament en el
passat. Més tard, la consciència ria-

44

cional basca ha pogut fer-se més am-
pla, estendre's pel camp de l'alta cul-
tura universitària i abastar el proleta-
riat, que sent com ningú, per expe-
riència quotidiana, el pes insuportable
de l'alienació.

Quan això ha passat, no ha calgut
ja recollir pietosament l'heretatge cul-
tural que la tradició mantenia, ben
prim i ben pàl·lid, al volt de les llars
domèstiques. Ha estat possible adre-
çar una mirada lògica, clara, a través
de la geografia i de la Cronologia i
anar a cercar a unes fonts protohistò-
riques, formades pels recercadors
científics, les manifestacions de l'anti-
ga vida lliure dels bascs, de l'antic
sistema de comunicació mitològica en
el qual s'encarnaven llurs sistemes de
valors. ' i

Oteiza fou el gran geni d'aquest re-
trobament, d'aquesta possibilitat i
aquesta voluntat d'empalmar la vida
artística actual amb les fonts de la
realitat primitiva, incontaminada, de
la plàstica basca, quan podia acollir
les novetats del món megalític o del
bronze, o del ferro, d'abast europeu o
àdhuc intercontinental, per a dir-les
d'una manera basca, pròpia, lliure-
ment assumida.

Oteiza, amb aquesta operació, va
crear una de les bases fonamentals de
la consciència nacional del seu poble,

que fins llavors només sabia
representar-se a si mateix a través del
superficial joc del tradicionalisme fol-
klòric, tal com el trobem a la pintura
de costums dels Zubiaürre, per exem-
ple.

El camí era obert i la prova de la
' seva eficiència és que avui és fressat

no solament per Oteiza mateix, sinó
també per dos altres escultors de pri-

. mera Unia, com són Chillida i Baste-
rretxea.

Oteiza i Chillida ens són coneguts
de fa temps. En ple franquisme, al co-
mençar els anys cinquanta, el fabulós
projecte de l'Apostolat d'Arànzazu,
d'Oteiza, va topar amb la intolerància
episcopal de la jerarquia sotmesa als
valors feixistes. Més tard, Chillida va
topar amb l'estretor mental de l'alcal-
de Arias Navarro, de Madrid, incapaç
de deixar penjar la seva obra del via-
ducte de la Castellana. Oteiza ens ha
estat molt conegut sobretot pels,seus
llibres, car és home de poca obra, i
Chillida ha estat un visitant assidu de
les nostres galeries i àdhuc la seva
obra, refusada per Madrid, fou pensa-
da, esperant els dies de la Democrà-
cia, a la barcelonina Fundació Miró.

Formes emparentades amb les ei-
nes del treball agrícola, formes empa-
rentades amb les estructures de la
construcció lígnia del «caseriu», meca-
nismes elementals, parents dels mes-
tres d'aixa, sofisticats enginys no llun-
yans dels ormeigs, de les arts de pes-
ca, esquemes del jou i de la forca, del
rasclet i el magall, de la rella i el se-
dàs, de la badoquera i de la corriola,
de la carreta de bous i de la fita, s'in-
tegren a un vocabulari carregat de
misteri ancestral, de simbologies so-
lars i llunars, d'evocacions paisatgísti-
ques, on l'escultor treu partit del ma-
terial, de ía tècnica, del pes de l'eina,
voluntari, o del trencat que manifesta
espontaneïtats de la matèria. Planí
que juguen amb plans, fills de les ca-
pes de la pedra o de les vetes de fusta,
composen les harmonies màgiques de
tota una sèrie d'ídols carregats de la
suggerència d'un món amagat, latent,

1 prcfper, en el qual es congrien les pors
i les esperances de l'home.

Néstor Basterretxea és una mena
d'escultor sagrat, d'una màgia que no
necessita altra fe que la de l'home que
necessita veure materialitzades* en
forma sensible, aquelles tendències
profundes que constitueixen alhora ia
seva vivència personal i la sóva iden-
tificació amb la realitat col·lectiva a»
fet nacional. •



Encreuats núni. 6 JORDI FORTUNY

HORITZONTALS: 1. Vocal. Consonant. La mateixa vocal. - 2.
Obstacles que us posaran els bancs a l'hora de demanar-los di-
ners. - 3. No diu mai cap bajanada. No el fareu moure ni a fum
de sabatots. — 4. Dit de la dona que l'han criada per què servei-
xi. Fer servir les orelles. - 5. El que li fa qualsevol govern a
qualsevol poble. Consonant. - 6. El de la Ciutadella, per exem-
ple. Coberta de roba, al revés. — 7. Dit dels cristians descendents.
de jueus convertits de Mallorca, plural i al revés. Mare de l'oncle
del germà. - 8. Dit de la guineu que fuig. Sempre arribà després
del llamp, al revés. — 9. En comptes de parlar, borda. Hi ha gent
que comença una conversa telefònica amb aquest mot. — 10. Si
voleu jugar-hi necessiteu.molts més diners que per jugar a la ru-
leta, al revés. El que li falta a qualsevol au per a ser plaent als
sentits. - 1 1 . Coure treballat en planxa. Consonant
VERTICALS: 1. Quatre.consonants, totes elles diferents. — 2. Dit
del peu que no es ni asiàtic ni africà. Vocal. - 3. Dit d'aquells
veïns de l'últim pis que són tan malcarats. — 4. Consonant El
que farà una planta acabada de transplantar si no prefereix mo-
rir. - 5. Dit del cul que, per les seves dimensions o per qualsevol
altre cosa, mou a riure-se'n. El blanc encara és més car que el
groc. - 6. Si us diuen que ara li fan, espereu asseguts, al revés.
Atzar favorable en el joc o en la vida. 7. Simbolitza un alcalinote-
rri. Foc menys de mitja iarda. Vocal. Consonant. - 8. Instrument
de vent molt estimat pels francesos, plural. - 9. Prefix'que deno-
ta oposició. Foradats per on entren les aromes. — 10. Espai a re-
córrer per a donar una volta a un circ. — l i . Acció de fer servir
alguna cosa, al revés. El que li falta al got per a ser un instru-
ment -

A
A

Z
3
l\
5

-}

AA

immmmm

• : -

1

Mpaa

r—

3 /i C f "I £?

H .t> o T Dn ri 1 1 i 1 i

m

• M M

Ĥ̂H I I

1 1 ^H îH ' *'
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SOLUCIONS NÜM. 5

HORITZONTALS: 1. P. T. S. - 2. Escalador. - 3 . Oriol. Remot VERTICALS. - 1. 0. M. P. - 2. Perdigonada. - 3. Sí. No. Àgil.
- 4. D. Rt. Osomu. - 5. Minaret Rar. - 6. Golut atnU. — 7. Ò. _ 4. Corall. Ad. - 5. altruista. - 6. L. Etrusc. - 7.;Tarot Ér. T;
Lires. Ir. - 8. Na. Surar. U. - 9. Pagats. Fiat - 10. Didàctics. _ g Des. Asafia. - Somort. Ric. - 10. Romaní. Aŝ  - 11. Turü-
~ 11. Al. A. , . . rut. .

Astrologia ACCRÜX

SOL A ÀRIES . ' ,

Aquest dimecres, dia 21 s'acaba per fi l'hivern. És el dia de
l'Equinocci de Primavera que marca la renovació de l'any. Ul-
trapassant l'equador celeste, el sòl s'aixeca aleshores de les
regions hivernals donant la senyal de despertar a les energies
vitals en letarg fins ara. El dia s'allarga i l'acció del sol esdevé
més intensa, combatent amb energia els darrers freds. És el
primer acte del nou cicle que inicia la Primavera. Àries ós sig-
ne de foc, un foc nou i jove que sembla voler arrabassar-ho
tot. L energia que desplega és intensa i sobtada com suggereix
Jf s e v a t a s c a de trencador del gel. Del seu escalf neix l'esclat
«e vida que acompanya aquesta estació lloada pels poetes,
^impuls i el desig d'actuar es desperten sota l'influx d'aquest
signe, tots els-sentits es pertorben i es posen a punt intuint

p A
bi

À
or. enyorada després de tant de fred. .

l'ah J e s J°v e i poc expert, el seu entusiasme primerenc
aDranda massa, i la precipitació .el fa cometre errors. Aques-

riés N i PÍ t a c i 6 d 6 n a t a m b é ^ c e r t c a k e e f í m e r a r a c c i o d'A"
qué c U n a a c^u a c i ó constant i plena sinó més aviat la del
per de "^ e n *"* ̂ m ® n t t o t e l 8 e u potencial i no guarda res

aquestí *peT, lastr°lo8ia» el signe d'Àries paricipa de tots
rò tainhí ts* impulsiu i generós, actiu i batallador, pe-
. .wm>e es precipita i fereix fàcüment els altres perquè és

1 n o s atura a reflexionar; tan bon punt té una idea

l'executa i sovint s'equivoca. Dóna els líders, els dirigents, els
guerrers; és valent fins la temeritat, amant de decisions radi-
cals que poden bescantar-ho tot de cop. Es capaç de fer i refer
la seva vida mil cops, sempre amb la mateixa il·lusió. Normal-
ment és ambiciós i posa al seu servei una comprensió clara i
directa dels afers, que no exclou, com ja hem dit, l'error fre-
qüent .-• .. .
• Aquestes característiques seran especialment apreciables

en tots aquells que hagin nascut sota el signe d'Àries (21 març
a 20 d'abril) poc abans de la sortida del sol ja que aquesta in-
fluència actua aleshores directament sobre la seva personali-'
tat. Els nascuts a altres hores del dia rebran aquesta influèn-
cia en diferents sectors de la seva vida.

Així, qui hagi nascut pels volts del migdia tindrà una vida
professional moguda i serà més evident en ell la tendència al
lideratge i al triomf professional, que molt probablement asso-
liré. Néixer el migdia és una posició de triomfadors i gent ho-'
norada, i en aquest cas, molt més, degut a l'exaltació del sol.

Els nascuts abans de la posta del sol tendiran a associar-se
0 casar-se amb gent que tingui les característiques generals
del signe, normalment de molta empenta i personalitat que
provocarà el començament d'una situació brillant. Afavoreix
notablement la vida social i la popularitat.

Els nascuts a mitja nit solen tenir pares importants i bon
patrimoni familiar així com un lligam intens amb la llar. L'è-
xit els vindrà en la segona meitat de la vida. .
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Bunyols de vent
MONTSERRAT NEBOT

GÜELL NO VOL PAGAR LLEBRE FER GAT

Poden canviar moltes coses en els
ajuntaments però de moment a Bar-
celona n'hi ha una que no ha can-
viat: els futurs alcaldes continuen
convidant a la gent a dinar al res-
taurant la Tramuntana (diuen iqué
perquè està prop a de la Plaça Sant
Jaume però males llengües diuen que
fan un tracte especial als alcalda-
bles).

Carles Güell, per no anar-hi, li
va sortir car el menjar. Sort que com
a bon industrial li agrada repassar
les factures dels proveïdors. Havia
acabat de dinar amb uns amics,
quan el cambrer de La Punalada li
va portar el compte. Després de
mirar-lo el candidat a batlle va ex-
clamar: «caram, sí que puja això». Al
repassar la suma el cambrer va veu-
re l'error i el va subsanar. «És que
ja volen començar a estafar l'alcal-
de»? va comentar Carles Güell.

ARA S'ENTÉN PERQUÈ EL
«DEL MILIÓ» MILITA A CDC

Quasi tothom recorda el progra-
ma Televisiu del «milió» perquè en
aquella època (fa més de deu anys),
un milió de pesetes era una xifra
mòlt important i que no s'emprava
normalment gaire. I també perquè
els concursants sempre esdevenien
famosos pels seus càrrecs oficials,

'«l'alcalde», «La mamà del millón»
que després va ser regidora, I ara,
encara aquell concurs, ha fet que el
candidat número 17 de la llista de

SERRATOSA VA PERDRE LA
IDENTITAT EN EL
CURRÍCULUM

Albert Serratosa, el candidat nú-
mero 4 de la llista de Convergència i
Unió per Barcelona estava preocupat
durant la presentació de la candida-
tura. I no era pas per la música que
va ressonar fortament durant Tacte
en la sala de l'hotel on es presenta-
va. Ni era tampoc pel carril «bici»
que a ell li agradaria poder fer si
arribés a l'ajuntament democràtic.
Era per una cosa que a certa edat
molesta molt. Li havien afegit un
any en el currículum que van donar
a la premsa; Serratosa, que es con-
serva molt bé tot i tenint ja cinquan-
ta anys, va tenir molt d'interès en
llegir què més deia la petita biogra-
fia. Però si no n'encerten ni una! -
va comentar. Només la filiació polí-
tica: independent. Tota la resta esta-
va equivocada. Deia que tenia 52
anys quan en té 51, que tenia dos
fills quan té només una filla. Engin-
yer de camins, canals i ponts quan
ho és de ports. Tres càrrecs munici-
pals quan havia de dir ex-càrrecs i
per postres deia que vivia al distric-
te VII, quan en realitat viu al XI.

ERNEST LLUCH I LÓPEZ
RODÓ TENEN UN MATEIX
VICI

El diputat socialista Ernest Lluch i
l'ex-diputat aliancista Laureà López
Rodó (ara fora del joc polític però
que s'entrena per anar al Parlament
de Catalunya) no coincideixen pas
massa ideològicament. En canvi en
qüestió de gustos en tenen un de
comú i bastant curiós. A tots dos els
agrada llegir mentre viatgen.

Va ésser precisament un dia que
sortien de les converses dels famo-
sos «pactes de la Moncloa» que Lau-
reà convidà a Lluch —que no tenia
cotxe— a pujar en el seu. Mentre el
xofer conduia Ernest Lluch observà
un llum de flexo instal·lat dins el cot-
xe que pennitia llegir a la nit. Des
de llavors Ernest Lluch quan va de
viatge amb cotxe i mentre condueix
la seva muller, ha adquirit també el
«vici». D'aquesta manera es va llegir
l'«Extremadura saquada». Però com
que no té encara un llum instal·lat el
sistema d'iüuminació que fa servir
és molt més rudimentari: amb la mà
que no aguanta el llibre, aguanta la
lot. . ,

Convergència i Unió per Barcelona
hagi estat reconegut per «L'Hora» de
fa dues setmanes. A Xavier Mateu
no li molesta gens que se'l recordi
per haver guanyat més d'un milió i
mig, ans al contrari. «Aquell esdeve-
niment Ü va fer conèixer a la que
ara és la seva dona i ara potser el
pot portar a la casa Gran» comenta-
ven en broma els seus amics per que
seriosament no volien dir-li que és
una mica difícil que surti elegit es-
tant en el dissetè lloc de la candida-,
tura). Parlant, parlant, Xavier Ma-
teu va desvetllar un secret: els .di-
ners del premi els va ingressar ei
seu pare en aquella època a Banca
Catalana. Els lligams entre CDC
Banca Catalana són prou coneguts.
Així s'entén que militi a CDC! Xavier
Mateu és un bon partit!
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A LES MUNICIPALS
CONTINUA EL MASCLISME
D'UCD

Com que van veure que la propa-
ganda electoral per les legislatives
els va proporcionar un increment de
volts, els ucedistes catalans (ja ben
centrats) han continuat emprant es-
lògans masclistes. Aquesta vegada,
però, corregits i augmentats amb les
fotografies de cares femenines ma-
ques. Per dir que tots junts hem de
fer l'ajuntament il·lustren l'anunci
amb una cara bonica de nena (detall
que segons els cànons sexistes es no-
ta pels volantets del vestidet). I
després de recordar-li que «tu ets el
Centre de la Ciutat» li diuen que «ne-
cessites escola on fer-te home».

Duro amb els homes. Ja ho sabem
bé prou que moltes escoles només
serveixen per «fer homes», tant se
val que les persones siguin d'un ó al-.
tre sexe. Però com a mínim dissimu-
lar... que bé ho fan en altres eslò-
gans no? >

Tu ets el Centre
d l C i

l'Ajuntament

Fauna & flora JOSEP MARTÍ I GÓMEZ

A vegades, el bestiar surt aspre
La temporada ha estat dura. Les primeres figures del cartell han sortit

gairebé a actuació diària i moltes nits les han passades viatjant per estar a
l'endemà a*una altra plaça.

La litúrgia ha estat la de sempre.
La figura arribava à l'hotel i es ficava en una habitació vigilada a pany i

clau per tal d'evitar les efusions dels entusiastes.
Quan la figura baixava a l'hall de l'hotel, amb la gavardina doblegada so-

bre el braç com si es tractés d'un capot de passeig, sempre hi havia algun
grup d'entusiastes seguidors esperant-lo.

—Estàs fenomenal... , . . •-•<•. '•'•"
—Allò d'ahir, genial. Farà història...
—Estàs èn el teu millor moment...
Ja al cotxe, camí de la plaça, del pavelló o del que fos, la figura consulta-

va el seu peó de confiança; < •' •
—Com es presenta això d'avui?
—Formidable (a vegades, l'home de confiança deia «fantàstic»)
- H i ha ambient?
—Formidable (en alguna ocasió, ía resposta era «no vegis»)

. — P l e ? V . • . • • • - • ' • - •• ••:•'••••' : - - • - ' ; : - v - . - . -

—Formidable (també era usual la resposta «uuuuufl»)
—No hi haurà problemes? —demanava la figura fent referència a dificul-

tats de torejar un bestiar difícil.
—Ni una.
Després, allò de sempre; ovacions al fer el «paseülo» d'entrada, ovacions a

l'adreçar-se per primer cop al respectable i ovació clamorosa, llarga i sostin-
guda quan la figura, havent deixat ja la seda i pres la percala, entrava en
matèria- i feia unes quantes capotades, de front i per davant. Per acabar,
quatre estocades adreçades a la competència que feien entrar en orgasme el
respectable: ^

—Com està de brillant , , '
—És que no té rival! , >; . . , >
—Ho arrabassa tot! .... . . \ ; _ ..... .
Després, tornada a l'hotel. Si l'actuació en una altra ciutat deixava algu-

nes hores de temps, sopar i a dormir després de la dutxa reparadora. : '
Abans, la consulta al peó de confiança que, sol·lícit, anava col·locant els

estris de la figura a la maleta —roba, papers, documentació...—:
—Què et sembla? Com ha anat?
-Fenomen. >; . .• ., .
—La gent sembla haver quedat contenta... ...... . .
—Més que contenta. "'''
A voltes, però, algun problema: esbroncs, exaltats que insultaven o volien

agredir, reventadors a sou del diner o del fanatisme. La figura es queixava:
-Havieu dit que no hi hauria problemes... - . - : • •
—No sé pas d'on han sortit aquests.
- I que anaven amb mala. llet....
-Estava clar: era un bestiar que tirava per l'esquerra. Mal bestiar

aquest. • >.. s .. .:•
Sona el telèfon. L'home de confiança l'agafa, pregunta qui és i passa l'au-

ricular a la figura: -
—La teva dona. , .
-Hola...! Sí. Estic bé. Tot va molt bó. Això d'avui, magnífic. Apoteòsic.

Tot funciona molt bé, tranquil·la... D'acord... Val». Em cuidaré, sí. No. No
tinguis por... Petons... * Í

Dies després acabava la campanya electoral. Just quan era a punt de co-
mençar la taurina. El resultat de la campanya ha estat desigual. Uns han
triomfat, uns s'han consolidat i algú ha qiiedat tan malament que difícil serà
que aconseguexi col.locar-se com a figura al Congrés. I ja se sap que qui no
triomfa a la primera plaça de l'Estat no té molt malament a províncies.
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Cartes i fotos a L'HORA
Lleure lliure

ELS PROBLEMES
DE COU

Senyor director:
Fent ús del nostre dret de

participació en aquest potent
mitjà de corçiunicació que és el
diari, ens adrecem a vostò i al-
hora a l'opinió pública en gene-
ral expressant allò a quà ens
obliga la nostra condició de ciu-
tadans.

El passat dia 21 de febrer
vàrem arribar a una situació lí-
mit en les relacions amb la nos-
tra professora de llenguatge
provocada per:

—Abús d'autoritat i humilia-
ció envers els alumnes.

— D'un total de 37 alumnes
tan sols aprovaren 9.

— Insuficient justificació de
les notes.

—Manca de qualitat dels en-
senyaments impartits.

Degut a això i davant la im-
possibilitat d'entaular un diàleg
positiu amb la professora, la

- classe reunida en assemblea va
decidir redactar un comunicat
demanant la immediata sustitu-

ció de la profesora; aquest co-
municat fou presentat a la di-
recció | en últim terme a la jun-
ta d'avaluació, on va ser ignora-
da, en principi, Ja seva existèn-
cia... >

Exposem a continuació, d'u-
na manera cronològica, els fets
que han succeït a partir de l'en-
trega d'aquest comunicat:

' . Dijous 22: Representants de
la nostra classe es reuneixen
amb el consell directiu; d'a-
questa reunió no en surt res-
clar. Es presenten a la nostra
classe directora i. tutor
«aconsellant-nos» tenir pacièn-
cia i arribar a una entesa; d'al-
tra banda, ens amenacen, per
primera vegada, amb enviar
l'assumpte a inspecció.

Divendres 23: La directora
dóna un ultimàtum: el dilluns
ha d'haver-hi entesa per força I
el dimecres es reprendran les
classes altra vegada; si no, es
denunciarà el cas a inspecció.

Dilluns 26: Tenim la conver-
sa amb la professora, vèiem
que segueix amb la seva postu-
ra, l'entesa és impossible.

La fotografia que ens envia Albert Gracia ens
demostra el desordre en matèria de serveis
que existeix ala nostra ciutat. Aglutinar en un
petit espai una cabina telefònica, una farola
antiga, una nova i una senyal de tràfic, quan a

molts barris
perifèrics no
tenen ni una
petita llum és
una de les
coses que el
f u t u r
ajuntament
democràtic
no ha de
permetre.

Dimecres 28: Anem com-
pletament - desorientats donada
la inhibició del nostre «tutor».
Per mitjans no massa oficials
ens diuen que el dilluns passat
ja havia estat cridat l'inspector.
Inspecció, direcció i professorat
decideixen fer costat a la pro-
fessora i no transigir ja que po-
dria crear un perillós precedent,
volent-nos portar a un carreró
sense sortida que suposaria
que res no hauria passat.

Aquests són els fets. Fem
una crida a tots els companys i
opinió pública en general de-
nunciant aquesta lamentable si-
tuació per aconseguir la imme-
diata solució del nostre cas i fer
possible que no succeeixi en al-
tres centres doncs d'aquestes
situacions anòmales només en
som víctimes els que aspirem al
nostre lloc a la societat.

Dos estudiantes de COU
(Girona)

GRUP AMB
INQUIETUDS A LA
RECERCA DE GENT

Sr. Pere-Oriol Costa:

En primer lloc vull felicitar-lo
per la revista que dirigeix com a
director (L'HORA, el setmanari
de Catalunya).

L'adreçarme a vostè és per a
demanar-li un favor molt impor-
tant per a mi i el meu grup.

Sóc un jove de 23 anys i es-
tic intentant formar un grup de
persones per poder treballar per
la cultura. Disposo d'un local i
voldria poder fer teatre, confe-
rències, exposicions, etc, però
no sé on adeçar-me ni sé com
posar-me en contacte amb per-
sones que tinguin quelcom a dir
o a presentar.

El grup que estic formant es
diu «Grup d'Esplai Cultural»
(GEC). •

Espero que perdoni la molès-
tia que pugui causar-li i agraïnt-
II per endavant em despedeixo
cordialment.

JORDI GÓMEZ I ARS
Avgda. Jaume Recoder, 69,

. 2on., 2.«
MATARÓ

FIRES DE CATALUNYA

El dia dinou, Sant Josep, a
part d'hayer-hi falles a Valèn-
cia, hi ha fires a una colla de
llocs: a Castellterçol (sí, allà
on fan danses) comarca del
Vallès Oriental, a Mollerussa
i a Torres de Segre, de la co-
marca del Segrià; a Santa
Coloma de Farners, a La Sel-
va i a Solsona. El dia 25 N'hi
ha a L'Escala, allà a L'Alt
Empordà i també a Gironella
(Bergadà) i a Martorell.

FESTES MAJORS

El mateix dia de Sant Jo-
sep hi ha festa a Margalef de
Montsant, a la comarca del
Priorat. El dia 21, a Manresa
(Bages). El 24, a Montblanc,
comarca de la Conca de Bar-
berà i finalment, el dia 25 a
Torà de Riubregós, al Segrià
i a Tortosa, al Baix Ebre.

CINEMA

Entre les novetats d'aques-
ta setmana destacaríem en
primer lloc «Catch 22», pel·lí-
cula de Mike Nichols amb
uns quants anys a l'esquena,
paròdia sinistra de la guerra'
i antibel.licista de tot cor.
Amb el gran Orson Welles i
un repart bo: Alàn Arkin,
Tony Perkins, Martin Bàl-
sam. Al Balmes.

A l'Aribau estrenen una
agradable comèdia amb Wal-
ter Matthau (qui dubtarà que
aquest senyor fa riure?) i la
Glenda Jackson: «Alegrías de
un viudo». Una bona estona
assegurada.

A l'Ars, un Bergman de
l'any 1950 on apunta ja el
gran director que després ha
estat: «Juegos de verano».

Només per a aimants del
terror i els calfreds: «Zombi»,
còctel de George A. Romero
(La noche de los muertos yi-
vientes) i Dario Argento (in-
numerables). La fan a Can

Pistoles. J '
I al Maldà, una broma

allargassada: «Themroc» «•
Claude Faraldo.-Força aèj
ambunMichelPiccoUenpie-

na forma. rt:
Repasseu la cartellera pff;

a pel·lícules que ja pon»..
temps i no oblideu que



CONXITA SOCIAS

Filmoteca sempre fan coses
bones, i que continuen col·la-
borant els caps de setmana
amb el cicle «Emancipació
Femenina». "J •'. ;

MUSICA

A la sala Zèleste teniu del
19 al 21 de març a Raül del
Castillo1 i Ramoncito sota el
nom genèric de «Salsa de
ayer y de hoy». Del 22 al 25
tindreu a Emile Lachambre.

Al Palau de la Música, el
dia 21 a les vuit del vespre,.
Liliana Mafiotte interpretarà
al piano obres de Prokofiev,
El dia 22 a la mateixa hora i
a Sant Felip Neri, la soprà
Maria Muro acompanyada a

la guitarra per Demetrio Ba-
llesteros interpretaran: can-
çons del Renaixement i cants
sefardites.

EXPOSICIONS if .

Tenim a la Galeria René
Metras a la pintora italiana
Fulvia L. Biarichi, que s'hi es-
tarà fins a mitjans d'abril. I
més o menys per les matei-
xes dates s'acabarà l'exposi-
ció que té a la Galeria Laieta-
na una interessant pintora
realista, Amàlia Avia. ,. ?,.

Recordeu també que al Sa-
ló del Tinell hi ha l'exposició
oberta sobre Shakespeare i el
seuf temps, que presenta for-
ça atractius per a apropar-se

a la figura del genial drama-
turg anglès.

T E A T R E ,_.-..- -;•;;;. /....•.^,;;t

A la Sala Villarroel s'hi
presenta «Les balades de- Vi-
llon», l'espectacle poètic diri-
git per Feliu Formosa amb
escenografia de Guillén i mú-
sica de Jordi Reguant. Inter-
preten Maria Josep Arenós,
J. Reguant i Pep Borràs.
Aquesta obra obtingué el mà-
xim guardó en el darrer festi-
val de Teatre de Sitges.

Al teatre J. C. el Grup Gall
Groc presenta una revisió
d'una obra amb celebritat i*
anys a l'esquena: «La cnatant
calba» d'Eugene Ionesco. - ,

TVE
El dilluns 19 té dos punts

dorts: «Nace una estrella», un
'film meravellós de Cukor
amb una Judy Garland ex-
traordinària, i en lloc del ne-
fast «Sumarísimo», un espe-
cial sobre el concert de
Coryell-Mc-Laughlin-De
Lucia fet fa poc a Barcelona.
De la resta, l'Estudio 1 pot
estar bé, així com el dijous
«El compromiso» de Kazan,
complicat i un pèl fallit. A la
clave, un tema interessant i •
una pel·lícula desconeguda
«La legión negra». Diumenge
a la segona, acabat el co-
rrectíssim «Destino Amèrica»,
nova programació

La paella pel mànec

Lluç a la basca
Anant a dinar per Barcelona hom pot descobrir ra-

cons insospitats on menjar bé. Un d'ells és un petit res-
taurant que és al carrer Diputació, cantonada amb Gi-
rona. Es diu La Graella.', .

El local està decorat amb dos grans escuts d'Euska-
lerría. Els qui el porten són del País Basc i parlem amb
el senyor Manolo Rodríguez, que ens explica un plat de-
liciós per aquesta setmana: .'••.''• •'•:•::

-Quin plat ens recomana?
—Lluç a la basca.
-Com podem fer-lo?

( —Es molt senzill. Es posa eri una cassola una mica
d'oli i es fa un sofregit de ceba, tallada ben petita i sen-
se que arribi a daurar-se del tot. S'afegeix una mica
d'all trinxat. Per altra banda,-el lluç cal haver-lo tallat
a trossos... • • . ' *

-Quina quantitat de lluç cal, aproximadament?
-Per dues persones, mig quilo si fa no fa. Es posa,

doncs, el lluç à la cassola i un raig de vi blanc i es deixa
ler a foc ben lent i remenant-lo una mica. .

--Quanta estona?
-Mitja hora; més o menys. Per a guarnir-lo, s'afegei-

xen uns espàrrecs; ou dur i julivert ben trincat.
E í ? i m a 8 i ? l e m que aquest plat deu ser típic de la
a basca... . v .

faSÍ' e f e c t i v a m ent . És un plat mariner i molt antic i
4 bo a r r * U - è * P a í s Basc. Tal com he dit, queda

P f antic deu tenir moltes variants, no?
-Efectivament. Hi ha una püa de maneres de

o o d'afegir-hi coses. Per exemple, hi ha
Posa, a més a més del que he explicat, mus-

clos, escòpinyes vives, o algun marisc d'aquest estil, la
qual cosa li dóna un gust excel·lent.

Com veieu, aquest és un plat molt senzill i de gran
anomenada. Per la nostra banda, estem convençuts que
no us costarà res de fer i que us hi llepareu els dits. Tot
és qüestió de posar-s'hi.

Continuem parlant amb el senyor Rodríguez una es-
torieta més. Fa onze anys que viuen a Barcelona i ell és
nascut a Donostia (San Sebastiàn, de res). Abans de
marxar de La Graella, una inscripció ens crida l'aten-
ció: «Ongi etorri gure etxera». No ens podem estar de
preguntar el significat:

-Benvinguts a la nostra casa.
Doncs molt bé. Benvinguts, tot i que ara ja marxem.

Bona dinada!
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La Setmana a Televisió
Del 19 al 25 de març

CIRCUIT CATALÀ

Dilluns, 19
SEGONA CADENÀ:'

23.00 Crònica 2
23.00 D'un temps, d'un

país V

Dimats, 20
PRIMERA CADENA:

13.30 Signes
14.00 Crònica •:•
16.15 Festa amb Rosa Ma-

ria Sardà: «La Bella Boque-
tes». D'un temps, d'unt país
(repetició) ' \.,' ;

SEGONA CADENA:1
23.00 Crònica 2
23.30 Festa amb Rosa Ma-

ria Sardà (repetició) •••••*•

Dimecres, 21
PRIMERA CADENA:

13.30 De bat a bat
14.00 Crònica
16.15 Lletres catalanes:

«Bala perduda», de Lluís
Elías. Realitza Esteve Duran.
Int. Joan Pera, Carme Sansa,
Josep Penalver

SEGONA CADENA:
23.00 Crònica 2
23.30 Lletres catalanes

(repetició)

Dyous, 22 :

PRIMERA CADENA:
13.30 Les nostres coses:

«L'emigrant»
14.00 Crònica ^
16.15 Escenari

SEGONA CADENA:
23.00 Crònica 2
23.30 Escenari (Repetició)

Divendres, 23
PRIMERA CADENA:

13.30 Catalunya i Balears
avui
, 14.00 Crònica

16.15 Vostè pregunta...
SEGONA CADENA: V

23.00 Crònica 2
23.30 Les nostres coses

(Repetició)

Dissabte, 24
PRIMERA CADENA: . ,

10.50 Català amb nosal-
tres: «EÍ verb, num. 1»

11.10 Terra d'escudella:
«Moby Dick» v

Diumenge, 25
SEGONA CADENA:

11.10 Terra d'escudella
(repetició)

CIRCUIT ESTATAL

Dilíuns/19
PRIMERA CADENÀ:

12.00 Cóncierto para
violin i orquesta de Mozart

13.00 Patinatge artístic.
14.30 Gente hoy
15.00 Telediario
15.35 Hora 15
15.45 Nace una estrella.

Dir. George Cukor. Int. Judy
Garland,- James Mason

18.30 Dibujos animados
19.01 Un globo, dos glo-

bos, tres giobos -
20.00 Estudio estadio
21.30 Telediario
22.05 Especial Popgrama:

John McLaughlin, Larry Cor-
yell, Paco de Lucia ..

23.00 Los Roper: «Venta
b e n è f i c a » ••'•.

23.30 Ultimas noticias
SEGONA CADENA:

19.31 Polideportivo
20.00 Redacción de noche
20.30 Revista de cine

num. 227
21.50 Mas allà
22.30 Documental. '

Dimarts, 20
PRIMERA CADENA:

14.30 Gente hoy
.15.00 Telediario

15.35 Hora 15 .
15.45 Revista de toros
19.01 Un globo, dos glo-

bos, tres giobos
20.00 Holmes y Yo-yo:

«Adios, Bennie» '
20.30 Primera pàgina
21.30 Telediario
22.05 Telecomedia. Cicle

Que usted lo mate bien: «La
rita»

22.30 Vacaciones en el
mar: «Querida Beverly»

23.30 Ultimas noticias
SEGONA CADENA: . •. <

: 19.31 Polideportivo
20.00 Redacción de noche
20.30 Recital: Octeto de

París
21.20 Historia policial:

«Un mundo Ueno de dolor»
22.30 Tribuna econòmica

Dimecres, 21
PRIMERA CADENA: ;

14.30 Gente hoy
15.00 Telediario
15.35 Hora 15
15.45 Vivir cada dia

1 19.01 Un globo, dos gio-
bos, tres giobos

19.45 Mujères: «Jané Ey-
re», Dir. Delbert Marm. Int.
George C. Scott i Susannah
York

21.05 Teiediario '

22.05 Estudio 1: La fiere-
cilla domada», de Shakespea-
re. Teresa Rabal, Carlos Ba-
llesteros, Verònica Forqué

23.30 Ultimas noticias
SEGONA CADENA: ; '

. .19.31 Polideportivo .
20.00 Redacción de noche
20.30 Imàgenes

. 21.30 Pop-grama
22.30 Tribuna de la histo-.

Dtfous, 22 •
PRIMERA CADENA: ;

14.30 -Gente hov .
15.00 Telediario
15.35 Hora 15
15.45 Cafè de redacción
19.01 Un globo, dos gio-

bos, tres giobos
20.00 Basket: Copa de

Europa: R. Madríd-Emerson
• 21.30 Telediario

22.05 Sesión de noche: El.
compromiso, Dir. Elia Kazan.
Int. Kirk Douglas, Faye Du-
na way. Deborah Kerr

00.30 Ultmas noticias
SEGONA CADENA:

19.31 Polideportivo
20.00 Redacción de noche
20.30 Encuentros.con las

letras
21.50 Horizontes
22.30 Tribuna de la cultu-

ra

Divendres, 23
PRIMERA CADENA:

14.30 Gente hoy
15.00 Telediario
15.35 Hora 15
15.45 Los espectàculos
19.01 Un globo, dos gio-

bos, tres giobos
20.00 Con ocho basta: «La

cabriola del tramposo»
21.00 365 días en la vida

de un nifio: «El primer mes»
21.30 Telediario
22.05 La segunda oportu-

nidad
22.20 El hombre y la tie-

rra: «La ronca de los gamos»
22.50 Lnvestigación OV-

NI: «Incidente entre la espa-
dà y la pared»

23.45 Ultimas noticias
SEGONA CADENA;

19.31 Polideportivo
20.00 Redacción de noche
20.30 Cine club: «Tonio

Kroger». Dir. Rolf Thiele. Int.
Jean Claude Brialy, Nadja
Tiller

22.15 Opinión pública
Dissabte, 24
PRIMERA CADENA:

11.46 El recreo

13.00 Torneo ,
•• 14.00 Tiempo libre
\ 14.30 El canto de un duro
- 15.00 Noticias del sàbado

15.30 El bosque de Ta-
Hac: «Pueblo del Oeste»

16.00 Primera sesión:
«Operación Snafu». Dir. Cynl
Frannel. Int. Sean Connery,
Cecil Parker

17.45 Aplauso
19.30 Erase una vez... el

hombre: «Los vikingos»
' 20.00 Los àngeles de

Charlie: «La gran jugada» :
21.00 Informe semanal
22.00 Noticias del sàbado
22.30 Sàbado cine: «Zieg-

field y sus mujeres». Dir. Dir.
Butz Kulick. Int. Samantha
Egga. Bàrbara Parcins

00.45 Ultimas noticias
SEGONA CADENA:

15.31 Novela: El conde de
Montecristo (Cap. VII)

16.00 El perro dó« Flan-
des: «Toma un poco de sopa»

16.30 Zarzuela: «El hués-
ped del sevillano»

18.00 Rugby: Gales-Ingla-
terra

19.30 La clave-Socieda-
des secretas: «La legión ne-
gra». Dir. Archie L. Mayo.
Int. Humphrey Bogart. Dick
Foran
Diumenge, 25
PRIMERA CADENA:

9.31 Hablamos
10.00 El dia del Sefior
10.45 Cóncierto: Sinfonía

num. 2 de Brahms
11.45 Gente joven
12.30 Sobre el terreno
14.00 Siete días
15.00 Noticias del domin-

go
15.30 Fantéstico
19.00 625 líneas
20.00 Futbol. Burgos-Bar-

celona •
22.00 Noticias del domin-
22.30 Raíces. ,'.
23.30 300 millones
00.30 Ultimas noticias

SEGONA CADENA:
; 15.31 Curro Jiménez: «El
fuego encendido»

16.30 Vilma;
17.30 Barón von der

Trenck: «Rey y cadete»
• 18.30 Panorama musical

19.00 Cóncierto: Albemz *
Shostàkovich rtnt ..i

20.00 Filmoteca TV: «Igc
ciones de amor en Suècia».
Dir. Frederick de Còrdova-
IntBobHope,TuesdayWeia

21.50 La danza.
< 22.30, A fondo

50



El segle passat Catalunya era encara fonamentalment una civilització de masies.
Ara el seu nucli és una civilització metropolitana en la que el carrer, els veïns,
el barri i la gran ciutat han de constituir el nou terreny de desenvolupament

de la llibertat de l'home.

entra
amb nosaltres a

l'ajuntament

EL SÓC ALISME SI QUE TE SOLUCIONS
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