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Ha un
A m i c l e c t o r : " * ' . " • • - • ^ • ^ v . " . : ' •'•• •';:• •:>;'>• ••, ,-- > - . • . ' . - ' .

El 3 d'abril passa a la història de Catalunya i de tot Espanya com la data
de la primera gran victòria de l'esquerra, de les forces del progrés, després del
franquisme. A Catalunya, a les dues consultes electorals anteriors —15 dé juny
de 1977 i 1 de març de. 1 9 7 9 - , ja s'havia pfoduit una clara victòria d'aquestes
forces. La gran .diferència és que els resultats de les eleccions municiçpals no es
tradueixen només en representació política en una cambra, sinó en exercici de
govern. Amb aquestes eleccions municipals, les organitzacions populars han lo-
grat una determinant penetració en l'aparell d'estat per la via dels municipis;
él govern à aquest nivell" ja no és de la dreta. - '

L' 1 de març darrer, la UCD aconseguia mantenir-se en el govern de l'Estat
fomentant el vot de la por. Quan es tracta d'unes eleccions municipals, la ma-
niobra no és tant fàcil: la demagògia és més evident i la proximitat dels candi-
dats fa que a la dreta se li vegin tots els lleutons. A la vista d'aquells resultats,
dèiem, en aquesta secció epistolar, que les forces dels treballadors i del poble
havien de plantejar-se ünà estratègia a més llarg termini, fent-se forts en el sí
del poble en totes les seves expressions, fent madurar dia a dia el bloc social
que haurà de ser l'agent dels canvis profuns que la nostra societat reclama,
preparant les condicions per «quan sigui l'hora». La democratizeció i renovació
profunda que els resultats electorals anuncien pels municipis són una fita clau
en aquest lent però segur procés de gestació d'una alternativa, no només de go-
vern, sinó dé poder dels treballadors i del poble.

L'abril de 1931, amb uns resultats similars o potser no tant importants -
el pes de les grans ciutats en relació al camp era inferior a l'actual- s'enfonsa-
va la monarquia i es proclamava la II República. La monarquia avui no és un
obstacle a abatre per les forces del canvi. El record d'aquell abril, però, ens dó-
na la dimensió dels resultats electorals d'aquest abril d'ara.
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ELECCIONS MUNICIPALS

S'ha girat la truita
FRANCESC BAIGES i FRANCESC NAVARRO

I el dimecres, quatre d'abril, Catalunya es va llevar amb ajuntaments
d'esquerres. Havien estat necessaris quatre anys després la mort del general

Franco per tal que la democràcia entrés dins dels cyuntaments i
aquesta ho va fer amb empenta, ho va fer de la mà de socialistes,

comunistes i convergents. UGD es menjava el donut de la derrota.
«Gràcies, moltes gràcies a tots»,

aquestes varen ser les primeres pa-
raules que pronuncià el cap de la llis-
ta més votada, Narcís Serra, en el
transcurs de la festa socialista a la
«Paloma», Narcís Serra era ja el batlle
de Barcelona.,Un increment de més
de cinc punts per sobre dels resultats
de l'u de març atorgaven la victòria
als socialestes; els comunistes supe-
rant també els resultats de les passa-
des eleccions, es col·locaven com la
segona força política de Barcelona,
Convergència avantatjava a la UCD i
Carles Güell guardava les seves cartes
per a una millor ocasió.

A la resta de Catalunya les grans
ciutats donaven la victòria a l'esque-
rra i així aquesta guanyà a Tarrago-
na,. Girona, Lleida, Hospitalet, Badalo-
na, Sabadell, Terrassa, Mataró i tan-
tes d'altres. Pel que fa a la Catalunya
rural, a les poblacions de menys de
vint mil habitants Convergència i UCD
es repartien el pastís.

Malgrat la cíara victòria de l'es-
querra, les Diputacions restaran en
mans de CDC i UCD. Així Girona i Ta-
rragona eren pels convergents i Lleida
per la UCD. El president Tarradellas ho
és també de la Diputació de Barcelo-
na. ' • ' . , . , " •

Per comarques podríem dir que

tant el Baix Llobregat com el Vallés
s'han vestit de roig; el cinturó de Bar-
celona confia en l'esquerra. De les
quaranta-sis ciutats catalanes de més

, de vint mil habitants, 26 donen majo-
ria a socialistes, dotze als comunistes,
sis a Convergència i tant sols dos a la
UCD. Tenint en compte els previsibles

Mentre que l'abstenció havia estat la protagonista del dia, a la nit socialistes i comu-
nistes entraven junts a l'ajuntament.

pactes que es faran entre les forces
democràtiques és molt probable que
els centristes perdin també aquests
municipis.

El fenomen abstencionista ha estat
tònica dominant de la jornada,electo-
ral. Algú diu que l'abstenció beneficia
a l'esquerra, d'altres que la perjudica.
El que és cert és que l'esquerra na
augmentat notablement* èl vot popu-
lar. A les eleccions de l'u de març va
haver-hi una circumstància molt espe-
cial, el vot de la por, i així, molta geg
que en altres circumstàncies naun
votat una opció nacionalista o d
querres aquell dia ho va fer pels ce*
tristes. Els resultats d'aquellesi ew
cions no eren doncs massa natu^afl|
Ara, aquesta mateixa gent peu»
que la victòria esquerrana als ajw
ments no era tan dolenta i nns

opció
necessària, va canviar la seva v a
de vot. D'altres que. van votar uu



Narcís Serra, en el <yxe serà el seu despatx d alcalde

Güell, el gran perdedor
ae les Seccions a Barcelona

però sense un real con-
com a mal menor,

. La UCD ha estat
. Unia a Catalunya.

rra ha'Tl.""3 ^UD^cions on l'esque-
on hi haurn. V61 n B9US P^centatges,
listea i comuni

bf ̂  l r e * i d o r s s o c i a*ca de i e ^ n i s es' ^^^ es la tòai-
*^'XRona1OnS \ Ca^nya.

agona, on el PSC es va con-
Bl Pnmer partit a les passa-

des eleccions, confirma, ara els seus
resultats, i aixf a més a més de Tarra-
gpna ciutat, els socialistes guanyen a
lqs viles d'Amposta, Deltebre, El Ven-
drell, Reus, Sant Carles de ja Ràpita,
Valls y Vilaseca. Tortosa resta en
nians çle l'UCD. A Uei4a, malgrat la
victòria de l'esquerra, UCD ocuparà la
Diputació mercès als vots de les peti-
tes poblacions. Tot i això, els centris-
tes han experimentat un gran descens
de vots populars en benefici de l'es-
querra. Les poblacions de Cervera,
Pobla de Segur, Solsona i Tàrrega s'-
han inclinat per Convergència i Unió";
UCD és majoritària a Mollerussa; el
PSUC à Balaguer/ els socialistes a
Lleida-Ciutat i la coalició electoral
formada pels socialistes i comunistes
ho és B, La Seu. A Girona-ciutat els so-
cialistes han estat la força guanyado-
ra, mentre que a les comarques han
estat els convergents la força majori-
tari. Les poblacjons de Banyoles, Bla-
nes, Olot, Palafrugell i Palamós han
votat les llistes pujolistes; UCD guan-
yava a La Bisbal i els socialistes ho
feien a Figueres. La Diputació restarà
doncs en mans dels convergents. De
Barcelona està ja pràcticament tot dit.
A Barcelona ciutat serà Narcís Serrav
el nou alcalde mentre que la resta de
càrrecs estaran en funció dels posi-
bles pactes.

Les eleccions municipal han vingut.
a demostrar vàries coses. En moltes
localitats, bàsicament en les petites,
ha estat decisiva la persona del cap
de llista per a guanyar les eleccions.
Ha estat doncs en gran part veritat
que a les eleccions municipals es vota
a les persones; la pèrdua de vots que
es varen desplaçar de Convergència a
la UCD han retornat en aquestes elec-
cions municipals al seu origen, i així
UCD ha esdevingut la gran perdedora;
Coalició Democràtica ha desaparegut
del mapa polític català amb una pre-
sència ridícula de regidors a les terres
catalanes; les grans ciutats s'han in-
clinat per l'esquerra mentre que les
petites ho han fet per UCD i Conver-
gència; l'esquerra ha incrementat
tant els seus percentatges com el vot
popular i a Catalunya les opcions a
l'esquerra dels comunistes no han tin-
gut percentatges notables i la unió PT-
ORT no ha significat un increment de
vots; les opcions unitàries de l'esque-
rra han acomplert els seus objectius i
en resum Catalunya s'ha.decantat per
l'esquerra.

El que seran el futurs ajuntaments
estarà en funció dels segurs pactes de
govern, però això és ja una altra cosa.
Però una cosa és segura: als nostres
ajuntaments s'jia acabat el continuïs-
me. La truita s'ha girat per fi. • .
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RESULTATS A

Barcelona
L'Hospitalet
Badalona
Sabadell
Terrassa
Sta. Coloma de Gram.
Tarragona
Lleida
Mataró
Cornellà de LI. ,
Girona
Reus
Manresa
Sant Boi de LI.
El Prat de LI.
Vilanova i la G.
Esplugues de LI.
Granollers
Viladecans
Sant Adrià del B.
Rubí
Cerdanyola
Sant Feliu de LI.
Tortosa
Mollet
Gavà
Sant Cugat
Igualada
Figueres
Ripollet
Montcada
Sant Joan Despí
Olot
Vilafranca
Santa Maria B.
Castelldefels
Blanes
Valls
Amposta
Balaguer
Ripoll. * "
Vendrell
Tàrrega
Seu d'Urgell
La Bisbal
Sant Coloma
Cervera
Puigcerdà
Solsona
Tremp

LES POBLACIONS MÉS IMPORTANTS

Abstenció

1-M

27,9
29,5
26,0
28,5
31,8

26,3
26,7
26,5

25,3
33,0
27,8
25,6
27,2
26,9
25,5
32,0
27,4
30,0
25,4

25,7
42,4
29,6
31,6
27,6
28,9
22,7
23,0
28,5

33,1

3-A

43
41
34

55,9
37
40
35
32

41,2
35

42,5
37,5
32,1
46,6
40
35
44
34
40
35

36
35,5

32

37

34

PSC

1-M

29,7
41,5
35,0
27,0
30,4
44,1

30,2
30,8
37,2
30,6

28,8
35,3
35,5
33,9
38,7
32,7
39,2
39,4
34,2
34,6
33,4

33,9
34,0

26,6
30,0

34,3
23,2
32,8

40,0
26,2
31,0
29,9
18,4

49,0
27,2

20,2

12,6

(PSC-PSOE)

3-A

33,9
41,2
31,9
23,3

36,3
27,5
32,3
31,4
32,3
31,8
35,3

38,1
42,1
41,5

36,0
28,0

20,9

27,1
30,0
16,0
14,7

49,0
25,6
55,5
19,2

20,7

Reg.

16
12
10
6
10
11
8
9
8
9
9
9
8
10
10
9
8
9
7
9
7
8
7
4
5
8
7
9
7
7
4
6
4
9
4
8
6
6
3
3
0
8
5
7
2
3

3
2

1-M

33,3
26,2
28,1
24,3
27,7

14,2
17,8
33,5
12,2

14,9
27,3
29,0
18,3
22,6
10,9
26,4
27,4
24,2
24,6
23,9

25,5
23,9

07,4
06,5

36,4
07,1
09,2

20,0
20,5
12,7
21,3
18,1

11,4

PSUC

3-A

18,8
35,1
35,0
47,2

45,0
23,0
17,7
27,0
45,1
16,4
11,8

22,0
38,8
14,6

••

08,0
09,9

06,6
•-

26,5
17,0
39,0
36,4

14,8

Reg.

9
10
12
13
9
13
6
5
7

13
4
4
5
9
10
5
7
3
9
8
9
7
9
3
9
6
4
2
2
7
9
12
1
2
10
5
6
3
7
7
5

2

2

CDC i 1

1-M

06,4
10,0
14,1
13,7
05,3

11,1
19,2
06,0
18,5

20,5
08,9
08,7
13,3
08,4
23,5
07,6
07,6
10,9
09,6
11,5

12,7
09,3

27,0
18,0

08,7
35,1
21,8

08,0
17,2
20,4
12,2
14,1

19,0
28,0

20,8

18,1

39,4

•

3-A

18,4
07,4
10,7
21,2

06,6
15,2
11,2
25,8
06,0
25,1
24,6

15,9
12,6
37,1

36,0
24,0

26,0

30,0
28,0
11,0
23,1

24,0
35,0
29,0
28,6

63,2

50,1

DE CATALUNYA

Reg.

8
2
3
6
4
2
4
3
7
1
7
6
7
3
3
3
2
8

. 2
2
3
4
3
5
6
3
5
9
5

4
2
6
6
1
1
6
5
2
4
3
4
6
4
4
5
9
2
7
5

1-M

12,3
10,8
14,0
14,2
09,2

27,4
14,6
09,7
23,6

17,0
11,2
11,4
16,2
14,5
15,5
10,6
11,5
10,4
14,7
14,5

12,7
15,3

20,0
24,0

07,8
20,0
19,2

15,0
20,0
16,9
36,4

17,0
28,6

11,8

35,0

UCD

3-A

16,6
08,9
08,6
09,2

05,5
21,6
25,2
12,4
06,9
20,7
18,9

14,2
11,4
06,6

07,0
20,0

12,0

10,0
15,0
30,0

10,0
28,0
16,4
17,0

09,7

Reg.

8
3
2
2
4
1
6
8
3
2
5
4
3
2
2
2
2
1
2
2
1
2*
2
7
—
3
3
1
5
1
2
1
3
3
2
4
2
2
5

2
5
2
2
1
1

5

ERC

Reg.

2

2

2

1

1
1

1

2

1
1
1
1

1

3
1

J



AMB EN NARCÍS SERRA, L'ENDEMÀ DE LES ELECCIONS

No- fa encara vint-i-cuatre
hores encara era candidat a
l'alcaldia de l'ajuntament de
Barcelona. Ara, amb un trenta-
quatre per cent dels vots al
darrera i segur primer alcalde
democràtic del cap i casal de
Catalunya després de molts
anys, em comenta més relaxat
la campanya electoral, els seus
resultats i el futur que es veu a
venir.

Queden ara lluny els dies en què en
Narcís Serra dubtava entre encapça-
lar la candidatura socialista a l'ajun-
tament o mantenir-se en el càrrec de
conseller de la Generalitat. A la fi, la
seva decisió l'ha dut a l'alcaldia. Al-
caldia que uns anomenen de l'absten-
ció per la gran quantitat de gent que
no anà a votar el tres d'abril.

Nosaltres hem estat, precisament,
qui més hem lluitat per combatre
l'abstenció i només cal dir que, mal-
grat el deu per cent més d'abstencions
que hi ha hagut a Barcelona, nosal-
tres hem obtingut uns trenta mil vots
més.

Els ulls cansats de l'economista so-
cialista .s'entretenen durant la conver-
sa en repassar els resultats districte a
districte.

Ens hem mantingut en els barris
que ja ens votaven augmentant els
nostres percentatges del primer de
març i en els barris de tradició de vot
mes dretana hem millorat també les
nostres posicions. Ens han vingut vott
« la dreta i de l'esquerra i també de
posicions nacionalistes. El vot de la
P°r no ens podia fer mal i tampoc
nujgu no podia gosar criticar la nostra
candidatura de no ser nacionalista.
* w això i una bona campanya ens ha
°nat aquest resultat tan satisfactori.
J acabada la campanya, els pactes

l a r e s t* de forces. En Serra arru-
quan introdueixo el tema.
na no pot entrar en un pa-
Pac.tes d'ajuntaments amb

rins ara, no s'han
oficials amb PSUG,

és evident que per a
iutat cal un acord

programa a aplicar.

.

La UCD a l'oposicio

«Ens han plogut vots de tot arreu»

UCD, la gran derrotada. Ningú, no
la vol. Tanmateix, a Madrid, el go-
vern espanyol és d'UCD.

No em fa gens de por que la UCD
hagi de fer d'oposició després d'aques-
tes eleccions. En Suàrez haurà d'a-
prendre algunes coses dels resultats i
caldrà que augmenti el percentatge de
diners del pressupost estatal que es
dediqui a finançar la vida dels muni-
cipis. No poden seguir actuant com
fins ara si no volen trobar-se aviat
que no treuran ni els alcaldes de les
ciutats castellanes més petites de mil
habitants.

La seguretat amb què s'expressa
s'entén en produir-se aquesta conver-
sa l'endemà de les eleccions. Passarà
el mateix d'aquí a sis mesos que és
quan els socialistes deien durant la
campanya que començaria a notar-se
el canvi d'una forma clara?

Les coses que pot fer i que farà l'a-
juntament de Barcelona són moltes. A
ningú no li és estrany que l'agafem
amb uns dèficits enormes però let nos-
tres promeses de la campanya esde-
vindran aviat realitats. Tindrem im-
mediatament la constitució de l'ajun-
tament i la seva descentralització en
subcomissions de districte, que són
dos temes dels més urgents...

Ha seguit repassant una a una les
promeses dels socialistes fullejant
amb les seves mans de pianista uns
documents del PSG. Els ha deixats de
banda quan li he abocat les preguntes

que la dreta li feia, durant la campan-
ya, com acusacions.
La qüestió no estarà en fer més im-
postos sinó en fer justícia i evitar que
uns els paguin i altres no; tampoc no
estarà en depurar funcionaris sinó en
evitar alguns excessos així com let in-
compatibilitats; ni en encapçalar ma-
nifestacions contra el govern de Ma-
drid sinó en aconseguir, i és possible,
tot allò que en justícia necessitem pel
bon funcionament de Barcelona.

De tota manera, l'ex-conseller hau-
rà d'acabar reconeixent certes dificul-
tats. '

És evident que la llei vigent d'enti- '
tats locals té algunes limitacions però
s'ha d'aprofitar al màxim fent moltes
coses que encara que no estiguin a la
llei tampoc no van contra la llei.

La nova llei trigarà. D'altres fan
cua en el camí de la democràcia.
Mentre, en Narcís Serra parla de ca- v

rrers amb noms nous i en català, de
noves línies de metro, d'ampliació
dels serveis d'autobusos, d'escoles i
centres de salut, d'intervenció dels
•veïns i d'equiparar el tracte entre el
centre i les rodalies de la ciutat, de la
platja del Poble Nou, i, i, i... I d'aquí
quatre anys què?
. D'aquí quatre anys, un altre alcal-
de socialista i amb menys abstenció.

El dia 19, Narcís Serra serà investit
alcalde de Barcelona. La democràcia,
quaranta-cinc anys després, entrarà
amb ell i els regidors que l'acompa-
nyin. •



Potser la qualitat més important de l'home ha
estat la capacitat de cercar respostes a tots
els interrogants que el desafiaven. La
inquietud de rhome pel saber forrrva part de la
seva pròpia natura És un desig de
conèixer-se a si mateix i de comprendre el
món que renvolta per a transformar-lo.
Per tal de satisfer aquest afany necessita una
informació completa objectiva i rigorosament
actual, que doni una visió científica i orgànica
de la seva història de les seves descobertes i
del seu enginy, de revolució de les
civilitzacions i de l'estructura de PJnivers.

La resposta a una necessitat
ULISSES és Cobra que respon a aquesta
necessitat És un panorama complet i actiu del
saber actual escrit en la nostra llengua Una
obra ingent que recull el treball de les més
prestigioses autoritats en cada matèria
ULISSES és una obra total, posada al dia que
se centra en l'home i dóna resposta als seus
interrogants. :

Una nova manera de veure eT món
ULISSES no és un diccionari de contingut .
feixuc i poc amè que només es consulta en ;
comptades ocasions, sinó que ta seva

capacitat d'interessar, l'extrema claredat
expressiva i Pencert en la integració de text i
il lustracions fan cfUUSSES quelcom més
apassionant que fa més apassionant de les
novelles. , • j - .

Una obra per a tota la família
ULISSES no solament enriquirà i actualitzarà
els coneixements dels adults sinó que, gràcies
al seu enfocament pedagògic totalment .
renovador, es converteix en un valuós
instrument per als estudiants de qualsevol
grau o matèria que cada dia necessiten més
imperativament conceptes clars, reals i
objectius sobre el món i rhome. . . .

L'índex analjtic que constitueix el darrer volum
permet, com en una enciclopèdia
convencional, la consulta alfabètica i facilita
extraordinàriament la localització immediata .
de qualsevol tema ULISSES es fa
indispensable per a aquells que realitzen
treballs escolars o universitaris
en català.

Un ampli ventall de coneixements
Dels dotze volums que componen aquesta
obra els cinc primers són dedicats a la
història de rhome i la societat, des de la
prehistòria fins avui, passant pels grans •
imperis antics, el feudalisme, rascensió de la
burgesia i el capitalisme. Els cinc volums
següents tracten la resta de temes que
complementen el saber humà: matemàtiques,
geografia física, medicina astronomia etc

Tot un volum dedicat als Països .
Catalans
ULISSES és una obra arrelada en el seu lector,
Per això dedica tot Tonzè volum als Països
Catalans: la seva geografia i la seva formació
històrica, la personalitat pròpia i la seva .
vocació nacional, la lluita per la identitat, etc.
Un volum que respon ala necessitat de

.conèixer qui hem estat i qui som, ala ... • :
necessitat de retrobar la nostra història ,

• 12 volums relligats en Balacron
holandès

• 4 . 0 0 0 pàgines " ' ' '
• 12.000 fotografies inèdites en blanc
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• 150 quadres sinòptics
• 3 5 0 col·laboradors
•Format: 22x29,5 cm. '
• Sobrecobertes Impreses a 5 colors .

i plastificades

, Si d#sK0#u rajtav M M Informació . • •
sobra aquéttà obra Un Important, ompliu

. aqu*«t cupó I ém/tou-lo a ••
> Edicions U I I S M * , CòrMoa 273, Barcttona-8.

• -(„' N o m < • • ' • ' . ; •

Domicili

Localitat Telèf.



ELECCIONS MUNICIPALS,
DEL 3-A AL 19-A

El llarg c
dels pac

Josep Ignasi Urenda (PSC): El pacte PSCIPSUC/CDC no és possible a molts llocs.

El poblet ja va emetre el seu vot. Els resultats estan a la vista.
Fets els càlculs pertinents hom sap ja eh regidors que
corresponen a cada formació política.
Ha arribat el moment de constituir els òrgans de govern dels ajuntaments.
Ha arribat el moment del pacte. /

Els responsables de política munici-
pal dels partits majoritaris havien es-
tablert ja els seus primers contactes
abans de conèixer-se els resultats.
Malgrat que fins el dia 19 d'abril no
tmdrà lloc la sessió constitutiva de
i ajuntament i el consegüent nomena-
ment de l'alcalde, els partits eren
conscients que el temps correria rà-
Piaament i que la complexitat que re-
presentaria pactar els gairebé mil mu-
^cipis catalans exigia un contacte
continuat.
wJ1! ef lcarregats centristes eren Mi-
1 l ^ d è v o 1 P^ que feia a Barcelona,
en Mesa Parra per a un seguit de mu-
nicipis^e Barcelona i en Joaquim Mo-
actlP6i S° n j u n t d e Catalunya. La seva
amh r t i a 6 S t a t S e m P r e c l a r a : P a c t a r

UJLDC sempre i mai amb socialis-
£mnnïïte* •^l·unitat d'acció

a \ T de Coalició Demo"
banda l d o n a v a P<* segura. D'altra
S W ? ï n° S 'havia def ini t e n v e r s

ffeSn
Republicana- El resultat de

Accions, però, ha reduït radical-

ment la importància del paper a jugar
per Centristes de Catalunya-UCD en el
joc dels pactes i haurà de desenvolu-

par a consciència el paper d'oposició
a la gran majoria d'ajuntaments. £1
triomf als petits pobles, apart

Jordi Borja (PSUO: S'haurà d'incorporar CDC als ajuntaments on tinguem majoria

imtameni



d'haver-se obtingut amb un marge de
vots inferior a l'esperat pels centris-
tes, els permetrà l'accés a la Diputa-
ció de Lleida, la qual cosa és un resul-

• tat força escarransit per les seves as-
piracions inicials. Les cares llargues
dels responsables de les eleccions mu-
nicipals de Centristes de Catalunya-
UCÏ) a l'Hotel Majestic, on havien ins-
tal.lat la seva seu la nit del tres d'a-
bril, estaven més que justificades.

CDC no vol pactar
amb el PSUC

El gran debat quedava, doncs, per
a socialistes, comunistes i CDC. Jordi
Borja, en nom dels comunistes, ens
comentava a la seu barcelonina del
PSUC, la seva política global moments
abans que comencessin a arribar les
primeres dades. «Encara que es po-
guessin fer majories entre socialistes i
comunistes sols, nosaltres cridaríem a
CDC per a participar en els pactes de
govern», afirmava el responsable mu-
nicipal comunista exposant un pro-
grama distint del socialista. En efecte,
aquest acord indiscriminat amb CDC
no era sant de la devoció dels socialis-
tes i així ho corroborava el seu res-
ponsable Ignasi Urenda. «No es pot
pactar amb CDC a tot arreu. Hi ha
molts llocs on els seus interessos re-
presenten la dreta de la UCD». La co-
sa no està gens clara. Especialment,
quan la mateixa Convergència no es
presenta homogènia a tot Catalunya.
Els seus caps de campanya, Josep Ca-
minal i Josep Maria Cullell, reconei-
xien aquestes diferències al si del par-
tit i les dificultats què això represen-
taria per a una, política de pactes glo-
bal i idèntica a tot Catalunya. «No
pactarem amb la UCD», em digué con-
vençut en Cullell mentre observava
les dades que arribaven a la seu de
CDC, per a afegir després «llevat d'al-
guns municipis molt puntuals». Un
nou element s'ha vingut a afegir als
entrebancs d'un possible pacte
Centristes-Convergència: la derrota
estrepitosa dels primers. Difícilment
ningú voldrà pactar amb qui la majo-
ria dels catalans no vol veure als seus
ajuntaments. D'altra banda, però, la
línia de Convergència tampoc no pas-
sa pels pactes amb els comunistes.
Així com no serien estranys pactes en-
tre CDC i PSC, aquests pactes proba-
blement no es durien a terme si cal-
gués el suport, dels regidors comunis-

Josep Maria Cullell i Miquel Roca (CDC):
«No pactarem amb UCD llevat de casos molt aïllat»

tes. Així doncs, i partint de la base
que a Barcelona sí que hi haurà un
gran bloc progressista, a la resta de
Catalunya no seran molts els llocs on
es doni un acord PSC-PSUC-CDC. I ai-
xò encara que els comunistes, després
del seu èxit al cinturó roig de Barcelo-
na, estaven disposats a oferir llocs à
l'ajuntament als pocs regidors de CDC
que hi haurà a les rodalies de Barce-
lona. Tot sembla indicar que CDC pre-
ferirà estar a l'oposició en aquestes
viles abans que fer de comparsa én
els consistoris. ,..

PSC-PSUC, *
un pacte segur

Encara que el pacte entre socialis
tes i comunistes és segur, també és
evident que no serà fàcil a arribar a
acords puntuals pel que fa a la
distribució de càrrecs i l'elaboració
dels programes de govern. Un Jordi
Borja radiant ens confirmava l'aug-
ment de la seva capacitat de negocia-
ció després de saber-se els resultats.
«Ja no es tractarà que nosaltres do-
nem el nostre suport als alcaldes so-
cialistes, sinó que ells hauran de do-
nar els seus vots pels nostres candi-
dats que han quedat primers a moltes
ciutats.» Aquest augment dels comu-
nistes simplificarà el debat a l'entorn
de les alcaldies i fins i tot l'existència
del pacte PSC-PSUC, del qual s'arribà
a dubtar en' determinats moments
quan semblava que els comunistes
preferirien passar a l'oposició, però
deixarà en peu el debat entorn de la
distribució dels càrrecs, especialment
a conseqüència de la diferent actitud
envers CDC. ,

Joaquim Molins (Centristes),
el somriure de la derrota

En resum, a les ciutats on socialis-
tes i comunistes tinguin majoria, 1 al-
calde serà el cap de la llista que hagi
tret més vots i aquest fet es produirà
en totes les ciutats del cinturó roig de
Barcelona. I a la resta de Catalunya
hom pot donar per segur que no es
produiran pactes estranys que evitin
que el cap de la llista guanyadora si-
gui l'alcalde, llevat de casos aïllats
en municipis molt petits. ,

De tota manera, a cada poble i çiu-
tat de Catalunya la incògnita seguirà,
més o menys complicada, fins ei
19 d'abril quan tindrà Hoc la investi-
dura dels primers alcaldes de la o
mocràcia. •
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L'ESQUERRA I CONVERGÈNCIA DEIXEN
FORA DE JOC ALS CENTRISTES

tres d'abril ho canvia tot
ALBERT GARRIDO

La dreta catalana recordarà durant molt de temps la nit del
tres d'abril de 1979. £1 vot disciplinat dels partits d'esquerra i
l'abstenció han acabat el dimarts passat amb quaranta anys de
caciquisme municipal. Ni una sola gran ciutat catalana ha estat
per a Centristes de Catalunya. Barcelona i la seva àrea
d'influència és de l'esquerra sense paliatius, amb una amplitud
de resultats que ni els mateixos dirigents socialistes i
comunistes podien esperar.

Està vist que per què alguna cosa
canvií en aquest país cal que se cele-
brin eleccions municipals. No és que
fins ara no hagin canviat algunes co-
ses, però el fet que els grans municipis
de Catalunya, en general les gran con-
centracions industrials de tota Espan-
ya, passin a ser governades per l'es-
querra és un canvi d'una radicalitat
indissimulable. Per primera vegada
en quatre dècades, l'esquerra té accés
real als mecanismes de poder, mal-
grat el fet que les eleccions locals han
estat convocades amb la suficient pro-
ximitat amb les generals per a que els
ciutadans es despreocupessin de la ci-
ta del tres d'abril. Malgrat els ele-
ments distorsionadors introduïts per
la dreta durant la campanya, de ma-
nera especial les poc lluïdes cartes del
senyor Carles Güell de Sentmenat als
diaris, gairebé injurioses per a les
candidatures comunistes i, si més no,
descorteses per a la resta de partits.

Al contrari del que va passar el pri-
mer de març, l'abstenció ha perjudi-
cat a la dreta. Cal tenir en compte que
a molts llocs els partits d'esquerra en
conjunt no tan sols han millorat els
seus resultats de les generals percen-
tualment, sinó en valors absoluts. Fins
1 tot es detecta un lleuger desplaça-
ment de vots de Centristes de Cata-
™T ° a p a Convergència Democràti-
„„ a e Catalunya, malgrat l'abstenció,
que encara ha fet més dura la derrota
aU . ïC e s S°vernamentals. Si a tot
electnraïVafegeix *ue l'absentisme
electoral ha estat bastant homogeni i

l a i C O n c e n t r a t e n e l s cinturons in-
S s ' ^ d a arrodonit el marc

8 t a t s ^ d e l ^ s . h
e l flasco centrista.

paraules, pot afïrmarse que no pot
parlarse d'una victòria d'una deter-
minada esquerra, sinó de l'esquerrà
en general, i per tant les forces d'es-
querra estan condemnades a entén"
dre's, sense preocupar-se més que el
que sigui estrictament necessari de si
es parlarà o no de frontpopulisme des
dels caus de la dreta governamental»
No hi ha una força d'esquerres qud
clarament s'hagi imposat en una zo-
na. A ciutats concretes sí, però no en
una àmplia àrea geogràfica. Vol dir/
doncs, que la unitat i la política dè
pactes és imprescindible perquè la jor-
nada del tres d'abril no sigui d'aquí
un temps el somni d'una nit de prima-
vera.

Reduint el problema al cas de Bar-

L'esquerra, la gran guanyadora de les eleccions municipals

Convergència compleix
Fins i tot a la Catalunya rural, com

ja avançava aquesta revista en el seu
darrer número, els centristes han tin-
gut mals de cap. A aquestes zones,
amb un context social substancial-
ment diferent al de les àrees indus-
trials, la candidatura Convergència i
Unió ha estat un enemic insalvable
per a les llistes ucedistes. Els naciona-
listes, sobre tot a la circunscripció de
Girona, han fet el paper que els toca-
va: barrar el pas a les forces de Cen-
tristes de Catalunya-UCD. La capaci-
tat de convicció de C i U ha quedat
provada en aquells llocs que cal
considerar-li com a propis per natura-
lesa, recuperant bona part del terreny
perdut el primer de març.

Una victòria
general

Reduint tot el que s'ha dit a poques

celona, sembla que uns i altres han
comprès per on han d'anar les coses.
La mateixa nit del tres d'abril tant eh
Narcís Serra com en Josep Miquel
Abad van parlar d'arribar a un acord
tot seguit, entre altres coses peraue à
l'ajuntament de Barcelona sociastes
i comunistes han aconseguit una ma-
joria absoluta important. Tots dos ̂ ari
parlar de pacte de progrés, la aual co-
sa vol dir que compten amb «ïver -
gència i que no pensen en Cenvistes
de Catalunya, i fins i tot en SérTa va
parlar d'Abad com el seu primer ti-
nent d'alcalde. Només solucions d'a-
quest estil poden fer fructífers els re-
sultats de dimarts, perquè cal pensar
que Unió de Centre Democràtic ja té
pensada la manera de complicar les
coses als municipis on ha perdut, so-
bre tot si es pensa que durant la cam-
panya els seus candidats es van can-
sar de dir que era millor que guanyes-
sin ells perquè a Madrid tindrien les
coses més fàcils. •
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ELECCIONS MUNICIPALS

Madrid, castell famós
* PEDRÓ ALTARES

«Estan carregant aquí foral»
La veu tenia accents d'altres temps i va posar una nota de tensió en
la multitüdihària roda de premsa que, als voltants de dos quarts de
quatre de la matinada, estava donant com alcalde «in pectore)) de

Madrid al «vell professor)) Tierno Galvàn.
Efectivament, ala Plaza de la Villa els carrers que rodejaven la Plaza de '

els antidisturbis carregaren amb tre-
menda violència i sense que res no ho
justifiqués, contra els grups d'entu-
siastes socialistes que cridaven ino-
fensius slogans esquerranistes. Diver-
sos periodistes foren maltractats de
paraula i obra i quan Javier Solana,
diputat PSOE per Madrid, i Ramon
Tamames van intentar dialogar anlb
la'iForça Pública foren també apallis-
sats sense contemplacions. «Estaven
amb els nervis de punta» fou la increï-
ble explicació del governador civil de
Madrid, sefior Rosón.

La batalla
de Madrid

À dos quarts d'una de la nit, l'orde-
nador de dades instal·lat a l'Ajunta-
ment, magnífic edifici del XVII en ple
Madrid dels Austries, i degut a causes
desconegudes, va decidir no subminis-
trar més xifres als centehars de perio-
distes que cobrien là liiformació dels cialista, anlb l'ajuda dels nòu regidors
municipals. Ja per aquells moments comunistes, mentre que a ia perifèria
milers de madrilenys anaven omplint el triomf Üé l'esquerra havia estat

12

la Villa. Centenars de banderes ver-
melles (no tan sols del PSOE, també
del PCE, ORT, PT i LCR) es desplega-
ven ai vent; els balcons i finestres s'o-
brien amb gent que aplaudia i feia
amb els dits la «V» de la victorià i els
crits de «Tierno, alcalde I» eren eixor-
dadors. També «la izquierda unida ja-
més serà vfcncida» i «Suàrez jódete, no
hay alcalde de ucedé».

Dins de l'Ajuntament, una colla
d'uixers contemplava amb un cert te-
mor fred com anava variant la clien-
tela d'assistents segons la pantalla
anava indicant cada cop amb més
precisió com ei triomf de l'esqüerra
semblava inqüestionable» Llavors l'or-
denador va deixar de fuhcionar i els
periodistes havien de fer servir ràdios
i transistors per saber què era el que
estava passant. Fins les, tres de là ma-
tinada no Va haver-hi íiiós dades ofi-
cials. A aquella hora, tothom ja era el
cap del carrer d'allò que havia pas-
sat: Madrid centre tindria alcalde so-

Mentre Ïa-Pollcia carregava,
Villa parava l'ordenador de
l'Ajuntament.

Martin .



RESULTATS A LES CIUTATS MÉS IMPORTANTS DE L'ESTAT
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•. 1

aclapàradorïDe'res ho havia servit el
vell truc de distribuir els districtes
electorals de tai manera que el cintu-
ró roig o rosQt com se'n diu ara,
quedés apartat de la resta. De res no
li havia servit al partir del Govern
gastar-se l'oro i el moro, homparla
d'una quantitat entre els dos-cents i
tres-cents milions de pessetes, en la
més, cara campanya electoral que es
recorda. «José Luis Alvarez, es deia,
serà el més car regidor de la història
política espanyola.» , • .

Així que els «nervis» de la Força Pú-
blica eren els nervis del Govern i se-
gons les dades anaven perfilant la vic-
tòria de l'esquerra i dels nacionalistes
a les grans ciutats i a les zones indus-
trials, l'ombra de l'14 d'abril de 1931
era com un novolàs negre sobre les
expectatives d'UGD.Madrid, en aquest
sentit, era un símbol, com ja ho va ser
en el passat, i la seva pèrdua per a la
dreta tenia ressonàncies i ecos sicolò-
•gicament molt desfavorables. I encara
que qualsevol pretensió de paral.lelis-

, '• f? t*.--,.»
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me amb el 31 era absurda i déspro-
, porcionada, la «batalla de Madrid»,

per sort per a tothom ara només, elec-
toral, semblava per als estrategues
d'UCD com un toc d'alerta fonamen-
tal. D'aquí vingué que els incontrolats
nervis que es van fer palpables a la
matinada, quan ja la multitud s'havia
dispersat tenint en compte l'hora tan
avançada, eren només un pàl·lid re-
flexe d'aquesta por secular de certa
dreta de perdre les seves fins ara sòli-
des posicions. Perquè examinant; les
coses amb objectivitat la sorpresa era
mínima: Madrid, com tota ciutat in-
dustrial a Europa, havia votat esque-
rra.

Després de l'esbatussada imprevis-
ta, ja al voltant de dos quarts de cinc,
dos centenars llargs de periodistes,
que havien rebut Tierno amb una
ovació, acompanyaren al «vell profes-
SOD> des de l'Ajuntament ;a la Plaza
Mayor. I alià, sota l'estàtua de Felip
IV adornada amb vàries banderes del
PSOE i del PCE, Tierno diria quedés
l'última vegada que les forces de l'or-
dre s'empren contra el poble». I afegí:
«sabíem que no saben guanyar, ara
sabem també que tampoc no saben
perdre». La. «batalla dé Madrid» havia
•acabat amb un alcalde socialista que
ocuparia el despatx que no fa gaires
anys semblava propietat d'Arias Na-
varro. ' . " ' . . : ; -. i

La llarga cua
de la investidura •

; La nit del 3 UCD va repetir en peti-
tó i als mateixos, salons de l'Eurobuil-
ding, la seva festa electoral.' Excepte
que els ànims eren uns altres i prolife-
raven les cares llargues. Hom subrat-

Tots els divendres al escenari

JOSE uns
ALVAREZ
para Alcalde

Alvarez quedà despenjat
de l'alcaldia de Madrid/

llava el tema de les abstencions, ver-
daderament alarmants, i el fet que en
vots populars el partit governamental
no hagués p e r d u t posicions
«consolidant-se i coni a partit». La
qüestió es discutible. No ho és, però,
la realitat que UCD Js'ha desgastat
molt més en aquest mes que en sis
mesos de govern. • í

En efecte. L'alterosa i intransigent
actitud de Suàrez i el seu partit en la
investidura, així com la forma de la
convocatòria i la data, ha estat un
«boomeràng» que s'ha girat contra
ells. Per si això fos poc, la intolerable
i antidemocràtica informació efectua-
da per TVE dels fets esdevinguts a les
Corts el dia 30, feu reaccionar molta
gent cap a l'abstenció q. donant el vot
a l'esquerra. «Si aquesta gent guanya
també les municipals ens desbarata-
ran» se sentia dir a molts. I era veri-
tat que allò que havia passat al
Congrés era com per posar-se a tre-
molar. Suàrez va aconseguir allò que
semblava impossible: unir a l'oposisió.
La sessió fou inoblidable i el consens
va saltar pels aires fet miques entre
cops de peu, «postures relaxades» de
ses senyories i ostensible desplega
ment de diaris sobre els pupitres.
L'acte de la investidura va tenir de tot
excepte brillantor per a Süàrez. «va
ser com barallar-se amb la família ae
la núvia ei mateix-dia del casament»,
em deia un entristit socialdemòcrata
ucedista. El cas és que UCD va quedar
molt lluny de sortir airosa de la pr°v

i la promesa propaganda elector
'fou, com s'ha demostrat,després,^con-
traproduent. I perísi això fospoc>e

president del Congrés, Sr, Lavii
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«Sor Landelino» en memorable carica-
tura de Forges, es mostrà com un fun-
cionari del seu partit i no com un àr-
bitre de la Cambra. —

D' ambdós •: Jerrprs li costarà feina
sortir-ne ai partit del govern que si
decideix governar des de la solicitud
de l'olimp, la qual cosa després de les
municipals semblà menys probable,
lés passarà morades. En el fons, com
èn les curses de braus, els fets del dia
30 van ser només un avís.:

- Nou govern:
; la vella memòria

;vPel que fa a la resta,'el «suspense»
barat muntat ai volant de ía composi-
ció del nou'govern no ha aconseguit;
interessar/mínimarifént a i 1 opinió pú-

Tiemo Galvdn i Carrillo, una abraçada històrica.

blica. Amb prou'feines unes hores
abans de donar-se a la publicitat, ni
els propis interessats sabien a què
atenir-sé.; Les agres crítiques; no
exemptes d'ironia, en alguns diaris
sobre el retorn del famós «motorista»
(aquell singular personatge del fran-
quisme que comunicava als ministres
llur cessament) van fer que Suàrez
convoqués un Consell de Ministres ur-
gent, en el qual sota el pretext d'estu-
diar els resultats de les municipals, es
comunicà als interessats el canvi de
gabinet. No obstant això, fins a molt
darrera hora, el president va estar es-
tudiant les diverses composicions del
seu, relativament, «nou equip».. Exa-
minarem la composició, i la significa-
ció, del primer Govern constitucional
en ei pròxim número. Fins Uavors, po-
dem dir que, com estava previst, lçs
sorpreses han estat poques. Si en el
mètode de nomenament hi ha hagut
motius per a recordar vells temps, en
el resultat tampoc no ha tingut gran
cosa de particular. '

En fi, Madrid «ese Castillo famoso
que al rey moro quita el sueno» del fa-
mós poema-d'abans, ha tornat aquests
dies a ser'motiu d'insomni per al po-
der. El ràpid acord entre socialistes i
comunistes per. posar davant. dels
ajuntaments a homes d'esquerra po-
sen el contrapunt final a la renovació
del gabinet de Suàrez. Una renovació,
probablement insuficient i tardana.
En els propers quatre anys UCD no es-
tarà sola; La cosa pitjor,per à ella és
que el desgast del poder ha començat
abans que no el govern a governar, •

A cau d'orella
• Les Caixes d'Estalvis reben cada dia més comandes
Per entrar a treballar-hi. Les oposicions que periòdica-
ment convoquen per. a« ocupar places estan cada cop
mes massificades.) Per a acarar aquesta situació, ess
concocaran:-properament determinades oposicions a
faixes restringides, . pe ra fills dels seus actuals em-;
pleats.- {. . , , ,

• Les expectatives d'inversió al nostre pals han millo-
rp«!T?n d a r r e r s dies..Així ho mostra l'ambient que es
«firava en-la darrera reunió del Club de la Conjuntu-

Clúb d S a r H o t e l MaJe^0-1 L a r e u n i o d'aquest,
camb q U e a g r u p a e^8 empresaris i les associacions i
una , : e s

t
e m p r e s s a r i a l s més selectes i que funciona amb

memh a n o u a l d e 7 0 · 0 0 0 pessetes, veié com el sues
es mostraven força optimistes cara a una re-
de la inversió.

# Josep Tarradellas, comentà amb l'ex alcalde Socias,
quan aquest estava encara al davant de Barcelona, la
possibilitat de convertir el Palacete Albéniz en la resi-
dència del president de la Generalitat. Amb el nou al-
calde democràtic és possible que es torni a plantejar
aquesta possibilitat. Una altra finca alternativa per
aquesta mateixa funció seria l'anomenada «El Pinar»,
propietat dels marquesos de Sentmenat, família de}
candidat centrista Carles Güell.: <
# La UCD vol treure poder a l'ajuntament per a contra-
rrestar la seva derrota electoral. Així la destitució del
president de la Fira de Mostres fou deguda a què e)
conseller de la Generalitat,. Joan Josep Folchi, vol, a
través del seu partit, la UCD, convertir-la en un orga-
nisme autònom així com ja ho és el port de Barcelona,
Mercabarna podria seguir el mateix camí en els propers;
di



Pont aeri MARTA MATA

Hem assistit ja a la Constitució del
Congrés.

El carnet que ens han donat, és gai-
rebé de color blau cel i diu «la Legis-
lativa». Deu voler indicar que és la
primera després de la Constitució i
que les anteriors van ser realment
unes Corts Constituents. Però durant
tot el dia no he pogut deixar de recor-
dar la constitució d'aquella primera
cambra, el juliol de 1977.

Tenim cares noves; diu que una
tercera part ben bé. Un grup nou, el
FSA que ve a ser per al PSOE un repte
semblant al que en aquell moment era
el PSP.

Tenim cares preocupades com la de
l'estimat Txiqui Benegas. Tenim cares
demudades com la de Manuel Fraga
amb un terrible domini de tots els
muscles, però sense poder amagar la
inflor de les venes als polsos mentre
s'asseu al costat del conde de Motri-
co; conde des de la punta de la sabata
amb tanca daurada, fins a la punta
del mocador que surt de la butxaca, i
a la cara ja engruixida d'home vell
però convençut de la seva estrella
comtal... una de les sorpreses desa-
gradables del dia.

Tenim les cares tan en blanc com
els seus vots de les anomenades mino-

Que no faci història
ries basca i catalana. Tenim diputats
sense cara, com els d'Hem Batasuna;
però que ja fan planar la seva ombra
sobre la cambra. L'ombra de Telesfo-
ro Monzón presidia també darrera el
nostre veterà socialista Màximo.

A mig llegir la llista dels diputats es
feia present Blas Pifiar i saludava no
sé si marcialment o ritualment,
aquesta rara presidència del vell so-
cialista i l'ombra abertzale, per anar
pujant després l'escala al costat del
grup comunista i asseure's al darrera,
tot causant el desbordament dels fotò-
grafs i la hilaritat mig continguda de
la cambra.

Mentres Blas Piüar pujava l'escala
m'ha tornat a esclatar el record de la
històrica baixada de Dolores Ibàrruri
i Rafael Alberti cap a la presidència
d'edat aquell juliol de 1977. Els seus
passos eren passos solemnes de la his-
tòria, acabant una guerra.

Ara, mirant pujar Blas Pinar tenim
enfront el mateix home amb el grup
d'UCD, el grup més canviat de la
cambra, endurit tot ell. Canvia el bo-
natxàs Alvarez de Miranda, pel tens
Lavilla que no pot suportar que li di-
guin «Ladelino», i s'esvaeix un Fer-
nandez Ordónez i s'afermen un Abril i
el mateix Suàrez. Aquest grup no pot

impressionar-se mentre mira pujar
Blas Pinar; és el grup que ha retardat
les municipals, que ha fet les legislati-
ves com ens va anunciar, quan va
convenir al seu Partit, que ha aug-
mentat les pensions als jubilat el ma-
teix dia de les votacions, després d'es-
tar un any negant-les-hi quan ho exi-
gien els socialistes, que ha privat del
vot é l'emigració, que ha fet el decret
d'antiterrorisme amb les Corts disol-
tes, que ha utilitzat la TV com li ha
semblat durant la campanya i que ha
celebrat com a gran victòria electoral
l'haver passat de 166 a 167 escons al
Parlament... a costa d'en Fraga,

Tot això hauran dit els diaris més o
menys escampat i amb un to dur per
a tots.
, La nota més humana que no hau-
ran clissat els periodistes, és la de sa-
lutacions de conserges, 'telefonistes i
cambrers, i l'Íntim desig d'una oposi-
ció ferida: que aquesta data no sigui
recordada històricament. Que així
com ja és història la baixada de Dolo-
res Ibàrruri i de Rafael Alberti el ju-
liol del 77, no sigui històrica la saluta-
ció de Blas Pinar a una presidència
socialista més ombra abertzale sota la
mirada freda d'un govern endurit d'e-
xecutius de la política.

Les gàrgoles del Palau PERE FONS

L'estufa del senyor de Balaguer
Fa un temps vaig trobar-me al Palau un senyor que

havia anat a veure, amb tota la paciència del món, a
quatre consellers. L'home volia que li solucionessin una
qüestió prou concreta: treballava a la nit i, de dia, els
nens d'una escola que tenia a la vora de casa no el dei-
xaven dormir. No fa massa, un senyor de Balaguer in-
tentava que la Generalitat s'ocupés d'una estufa que li
duia problemes.
vLa Generalitat, doncs, esdevingué per a alguns una

mena de Mare de Déu de Lourdes que pot arreglar-ho
una mica tot. La pràctica ha demostrat, però, que al go-
vern autònom li queda encara moltt per recórrer.

Li queda molt, però no tant com prediquen alguns al-
caldables de la UCD de no pocs poblets, segons els quals
la Generalitat pràcticament no existeix. «Les coses vé-
nen de Madrid i prou. Jo el que vull és estar amb els di-
ners, i els diners els reparteixen a Madrid». Aquest era
un síntesi ei programa d'aquest alcalde: els diners que

a Madrid poguessin repartir per al seu Ajuntament.
Aquestes anècdotes no són solament això. Responen,

en el fons del fons, a concepcions ben diferents del què
ha de ser la Generalitat. Un cas ben concret del que
diem el podem observar en el tema de les diputacions.

La UCD no descarta la possibilitat que al Consell ni
hagi representants de les diputacions i, a més, no veu
amb mals ulls, sinó ben al contrari, que s'impulsi la fi-
gura del president Tarradellas per damunt dels altres
presidents. Tot això amb la finalitat que a Catalunya no
es produeixin dos poders deslligats: el de la Generalitat
i el de les diputacions. Donat que aquestes últimes no
tindrien gaire cosa a fer un cop hagin estat traspassats
els serveis, els centristes proposen que els diputats pro-
vincials formin una cambra de debat, on es discuteixin
problemes, però sense la possibilitat de legislar o ae
controlar el Consell Executiu, qüestions que correspon-
dran al Parlament de Catalunya.



r- Tribuna
Quatre çrrors electorals l

Les critiques de les campanyes electo-
rals han estat moltes i, fonamentalment
aquestes: publicitat grollera amb slogans
abstractes, campanya sense programes i
massa diners gastats en publicitat, «va-
lies» que s'assemblen massa les, unes a
es altres, enquestes que s'equivoquen
com la del «País». Aquestes observacions
orresponen a errors importants si no a.

anàlisis fetes amb perspectives subjecti-
ves que no van al fons del problema.

Crec que, els quatre errors bàsics de
es campanyes electorals ban estat els
següents; En primer lloc, no haver tingut
en compte les fases de l'evolució de l'e-
lectorat; és a dir, s'ha actuat com si
estéssim en una democràcia del tot esta-
blerta, sense adonar-se'n que la situació
de les darreres campanyes electorals co-
rrespon a l'etapa de trànsit d'una pre-
democràcia a una democràcia, inicial.
Aquesta fase s'ha de tenir molt present,
car de no fer-ho es poden cometre errors
molt greus. Veiem-ho.

En aquesta etapa és quan apareixen
polítics nous, però per què aquests si-
guin acceptats, pels electors, pal que
preparin la seva aparició, ós a dir cal
rellançar-los. Fer exemple, el candidat a
l'alcaldia de Barcelona per Convergència
ha passat, per no haver-ho fet, un tràmgol
de campanya, Un altre tret d'aquesta
etapa (de trànsit de la pre-demoqràcia al
començament de la democràcia) és la
desmoralització dels militants de prime-
ra hora, els quals amb el pas del temps
s'empelten d'esperit «passota», I això cal
tenir-ho en compte a l'hora de fer les ac-
cions de preparació i motivació d'a-
quests militants. .- ,

El segon orror consisteix en no dife-
renciar clarament en els tres nivells de
votants: iniciats o la gente que sap de
sempre a qui votarà, molt abans que co-
mencin les eleccions. Interassato, que
també poden comparar-se amb els sim-
patitzants q*e les tendències polítiques,
f18 W*l* es decideixen aviat i abans de
Z t

camPaaya electoral. I els flesinfor-
?J! e l8, (!ual8 o bé no voten o es deci-

alguns d ells ho faran el darrer dia.
«o tenir en compte aquesta divisió és

dw5? a qUie 8<efec*ui» accions polítiques
í al* d e 8 i^onnats però amb es-

Tf camP f tnYa Pròpia dels infor-

^ ° m e n a d e 8 ^sinformadai consti-
tan

respo-
;

ten».
a i w * ?Ue a lBS ^ ^ e s t e s respo-
* l e p í 8 r a f «No saben», «No contes-

Especialista

Doncs bé, quasi tots els partits al mo-
ment d'establir l'estratègia d'acció elec-
toral no defineixen amb claretat a quin
públic s'adrecen. I així quan comença la
campanya semblen dirigir-se a tots tres
segments alhora, la qual cosa produeix
només confusió, car mai no és ni el ma-
teix nivell ni el mateix gruix de comuni-
cació el que cal per a comunicar amb un
Iniciat que amb un desinformat.

Aquest error es pot cometre per més i
per menys. És a dir, el cometran per
més, aquells partits que es volen dirigir
a tot l'electorat carn si es tractés d'un
segment d'iniciats, és en part la Unia que
segueixen, eli partits de forta militància,
com per exemple i entre nosaltres, els
comunistes i els nacionalistes de Conver-
gència i de l'Esquerra. I el cometran per
menys aquells que es dirigeixen a l'elec-
torat com si tot aquest estès conformat
per gent desinteressada i del tot desin-
formada dels temes polítics, Dintre
aquesta línia trobarem els Centristes-
UCD, per la seva acció lleugera i manca-
da de densitat.

El tercer error ós el que consisteix en
creure's que la campanya electoral pot
arribar al mateix temps a aquests tres
segments de l'electorat i es pot realitzar
en els 21 dies legals de campanya conce-
dits per informar i convèncer el públic.

Aquesta és una errada que fa perdre
moltes possibilitats de captació del pú-
blic desinformat. Ben a Vinrevés, el grup
dels socialistes de Catalunya ha encertat
amb la seva estratègia de comunicació
adreçada al públic desinformat com a

pegment bàsio de la comunicació pròpia
de la campanya electora).

SI quart error seria el que es comet en
aquelles campanyes electprals que volen
tenir una profunditat impròpia d'una ac-
ció que cal realitzar en tres setmanes,
tot buscant decantar el vot del públic
una mica aliè al fenomen polític, no-inte-
ressat i que impròpiament s'anomena in-
decís. En aquest sentit'si féssim una
anàlisi de ' les campanyes realitzades
hauríem de dir que la campanya del
partit del Govern ha estat encertada, ha
estat una campanya lleugera, d'una lec-
tura primera i superficial, que a fi de
comptes és la campanya' que correspon
al tipus de públjc que Ú toca de convèn-
cer o al menys de decantar.

També considerem que la campanya
dels socialistes ha estat'molt correcta,
tant a les legislatives com a les munici-
pals perquè s'ha adreçat a aquest sector
del públic que no eren ni els militants ni
els simpatitzants. Malgrat que això pu-
gui provocar una certa confusió o de-
sencís entre el públic addicte i entusiàs-
tic, el qual voldria que l'expressió de la
comunicació del seu partit fos més radi-
cal, més forta, més dura. En aquest sen-
tit no tenen raó els crítics, siguin sociò-
legs o politicòlegs, siguin comunicòlegs o
semiòlegs, que han considerat com a
massa ensucrada la campanya dels so-
cialistes, D'altra banda hauríem de dir
que amb les eleccions municipals, els
Centristes ban encertat el to però la den-
sitat era massa lleugera i el to del joc de,
paraules un xic infantil per aquests mo-~
ments d'evolució de l'electorat, cosa que
hauria estat força normal a la fase ja-ul-
trapassada de la pre-democràcia.

Tots els partits semblen haver comès,
errors electorals, cosa per altra banda
molt normal, perquè l'actual moment
d'evolució de la democràcia és precisa-
ment el d'una manca de maduresa, pro-
pi de l'etapa que pasem. Si ens calgués
resumir la posició de cadascuna de les
tendències diríem que l'encert dels par-
tits d'esquerra ha estat en: l'esforç dels
comunistes en conservar els seus mili-
tants. La capacitat dels socialistes en
, trobar formes agradables^ i suaus per tal
d'obtenir el vot desinformat. Quant als
nacionalistes, les seves accions de comu-
nicació ban estat massa germàniques,
massa coherents i massa estrictes, i això
els ha fets perdre molts dels vots flotants
que podien haver aconseguit d'altra ma-
nera, r

De tot plegat podríem dir que l'anàlisi
cartesiana utilitzada pels analistes polí-
tics es presenta, com un instrument no-
útil per aprofundir en les realitats i a
més inefectiu per a la fixació d'estratè-
gies operatives.
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LES ELECCIONS CANTONALS A FRANÇA

Premi de consolació per
a una esquerra desunida
MATEO MADRIDEJOS

La CFDT (Confederació Francesa
Democràtica del Treball) argumentant
que els sindicats no poden enganxar-
se al carro dels partits de l'esquerra
després del fracàs polític d'aquests,
defensa una pràctica contractual re-
gió per regió i proposa objectius im-
mediats i precisos enfront de les grans
declaracions, d'inspiració comunista,
sobre la «imminent crisi del règim».

Un any després de la derrota del «programa comú» i mentre
preparen llurs congressos, socialistes i comunistes mantenen la
polèmica i no han trobat una estratègia de recanvi.

Un any després de la gran decep-
ció, de la derrota en les eleccions ge-
nerals de març de 1978, l'esquerra
francesa obtingué un triomf de conso-
lació en els comicis cantonals (pro-
vincials) a l'aconseguir el 54,6 per
cent dels sufragis. £1 Partit Socialista
(PS) es consolidà com el primer del
país, pel nombre dels seus votants, i el
Partit Comunista (PC) va mantenir en
general les seves posicions i fins i tot
les millorà en els departaments més
deprimits o amb aguts problemes so-
cials, potser com a conseqüència de
Tactitud de «duresa proletària» pro-
pugnada per Georges Marchais.

Malgrat aquests resultats electo-
rals, la situació de l'esquerra francesa
és lluny de ser satisfactòria en vigílies
del congrés nacional del PS i dos me-
sos abans del XXIII congrés del PC;
l'enterrament del «programa comú»
de govern en mig d'agres polèmiques
pesa encara com una llosa sobre so-
cialistes i comunistes, segons van po-
sar de relleu, durant el passat mes de
març, la sessió extraordinària del par-
lament i les diverses manifestacions
de protesta contra la «política antina-
cional i antisocial del poder giscardià»
què s'expressa en el programa d'aus-
teritat i reconversió industrial del go-
vern Barre.

«L'esquerra no té res per. què lluitar
i la dreta s'ha quedat sense res que
combatre», deia no fa gaire un obser-
vador parisenc per resumir la situació
de bloqueig en la qual es troba la polí-
tica general del país. La pràctica de
l'esquerra segueix essent presidida
pels arranjaments de comptes i el re-
curs sistemàtic a l'arsenal de les injú-
ries. En el debat extraordinari a l'As-
semblea Nacional, els comunistes i els
socialistes presentaren mocions de
censura per separat, com si volgues-
sin donar a entendre que no defensen

els mateixos interessos. Resulta deplo-
rable comprovar com els diputats co-
munistes, amb l'únic propòsit de
distingir-se dels socialistes, s'abste-
nen en les mocions presentades per
aquests, quan no s'aixequen per mos-
trar una agressivitat que tradueix
simplement el ritual de confrontació
que preval entre els estats ma-
jors d'ambdós partits d'ençà la tardor
de 1977. Com és habitual, en el ma-
teix moment que gaullistes i giscar-
dians posaven sordina a.llurs diver-
gències, per donar suport al govern
Barre, els elegits socialistes i comunis-
tes oferien altre cop l'espectacle de
llurs divisions intestines, de llur irre-
meiable insensatesa enfront d'un po-
der de la dreta que es perpetua des de
fa més de vint anys.

Repercussions
sindicals

• El malestar polític repercuteix so-
bre els sindicats, les querelles dels
quals afloren a la superfície amb
ocasió de les diverses accions porta-
des a terme per a protestar contra els
plans del govern sobre la siderúrgia,
que travessa una greu crisi. La CGT,
sindicat dominat pels comunistes,
organitzà una «marxa sobre París» per
contrarrestar una decisió, governa-
mental que sembla inevitable: la rees-
tructuració de les aceries, de propie-
tat estatal en un 75 per cent, i la su-
pressió de gairebé trenta mil llocs de
treball. L'altra central sindical, la
CFDT, que es proclama «socialista i
aútogestionària», denuncià immedia-
tament allò que considerava una juga-
da, electoral del Partit Comunista i
una forma subreptícia de nodrir el na-
cionalisme antialemany i antieuropeu
predicat pels comunistes.

En un clima social força caldejat, ei

Mitterrand parla a l'Assemblea Nacional

primer secretari del PS, François Mit-
terrand, davant del risc que els mili-
tants socialistes s'afegissin a la marxa
convocada per la CGT i els comunis-
tes, va decidir d'associar-se a la ma-
nifestació, la qual cosa li va valer im-
mediatament els renys del secretari
general de la CFDT, Edmònd Maire.
La vella polèmica de la «corretja de
transmissió» tornà a l'escena, i les di-
visions sindicals amenacen amb difi-
cultar el necessari diàleg amb els po-
ders públics per tal d'atenuar les con-
seqüències socials de la readaptació
siderúrgica.

Al finaj, tant el govern com l'oposi-
ció sucombiren davant de la demagò-
gia d'un combat retòric contra «l'Eu-
ropa alemanya», contra Textensió dels
poders del Parlament europeu, que se-
rà elegit el pròxim mes de juny, men-
tre Michel Rocard, que aspira a reem-
plaçar Mitterrand per tal de renovar
el Partit Socialista, predicava en e
desert la gran veritat que l'afflameni
l'autarquia conduiran inexorablenu»
a la penúria, a un socialisme de la P
bresa que els francesos jutgen vas
portable abans d'haver-lo experimen
tat.

desenvolupament del congres del PSF

En altres paraules; els sindicalistes de
la CFDT no creuen en una resurrecció
de la unió de l'esquerra en la qual Mi-
terrand comprometé el seu prestigi i
el seu futur polític des de juny de
1 9 7 2 . ••-.••

Si el «programa comú» és mort,
com reconeixen fins i tot els seus de-
íensors més ardents; si l'esquerra uni-
da no pot arribar al poder, com s'ha
demostrat reiteradament, quina ós la
tàctica a seguir per tal de fer possible
experiència democràtica d'una alter-

nflt"'° al poder? L'estratègia del pre-
Giscard, consistent a reduir
ïlmerit i aillar el Partit Comu-

i. alhora que cerca obtenir la col.-
troJ?™0 d e l s socialistes, fracassà es-
trepitosament i no és previsible que
tmgui més èxit en el futur inmmediat.
Luitim. i n i c i a t i v a d e l p r e s i d e n t / a

•V-:- i s
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extensió de l s P°"
, caigué enel

d e l P a r t i t Socialista

H x ' n o s e s P e r en grans
P r é s d e l a f r e n a d * «P«-

per ies ambicions de Mi-

George Marchais cada cop més a prop
de l'òrbita soviètica

chel Rocard. Malgrat el fracàs de la
«Unió de l'Esquerra», l'eventual subs-
titució de Mitterrand, no només seria
producte de la ingratitud, com diuen
els seus fidels, sinó que plantejaria
més problemes que no els que resol i
podria fer esclatar el partit en els di-
versos corrents que ara mantenen
una. difícil coexistència. La renovació
del'mandat de François Mitterrand,
d'altra banda, tindria la virtut de
consagrar-lo com a candidat a les
eleccions presidencials de 1981, evi-
tant, en conseqüència, un perillós de-
bat sobre aquesta qüestió. En qualse-
vol cas, el congrés promet ser molt
animat, doncs haurà de discutir sobre
les set mocions que es presenten.

En el congrés del PC, que es cele-
brarà pel maig, només hi haurà una
resolució sobre la política general i un
projecte únic per a la reforma dels es-
tatuts, d'acord amb la més vella tra-
dició enfortida per l'enduriment ideo-
lògic del qual estan donant abundants
proves Georges Marchais i l'equip di-
rigent. La «bomba Althusser» no va
produir cap efecte saludable, ni sobre
la polèmica amb els socialistes, ni so-
bre el mecanisme intern de l'organit-
zació, en la qual l'error, lluny de
reconèixer-se i analitzar-se, «és supri-
mit autoritàriament en virtut del prin-
cipi que el partit sempre té raó». Les
crítiques reiterades de l'historiador
Jean Ellenstein que es queixa amar-
gament de la manca de democràcia i
de l'abandó de l'eurocomunisme, en
nom» de l'«internacionalisme proleta-
ri» en la seva versió moscovita, no
han tingut més sort que les impreca-
cions del filòsof.

El Partit Comunista, doncs, és OIÜ
era, amb una força electoral sem-
blant, unes estructures similars i una
mentalitat al·lèrgica a qualsevol vel-
leïtat reformista. Les últimes eleccions
han demostrat, entre altres coses, que
els comunistes perden vots en l'aglo-
meració parisenca, en el famós «cintu-
ró roig», però els guanyen a les re-
gions més deprimides, com la Lorena,
la qual cosa ha portat l'historiador
Ellenstein a censurar l'«obrerisme an-
tiquat» dels seus correligionaris i llur
visió estreta de la França del futur.

La política
exterior '.-.•/..

La política exterior és un altre mo-
tiu de discòrdia que afecta tant la ma-
joria governamental com els partits
de l'esquerra. Mentre socialistes i gis-
cardians, en generat, es mostren favo-
rables a l'empresa europea, els neo-
gaullistes de Jacquçs Chirac i els co-
munistes descobreixen estranyes con-
vergències en llurs denúncies resso-
nants de l'adversari polític com el
«parti de l'étranger». Quan es tracta
d'Europa, els alemanys prenen el re-
lleu dels nordamericans, però el presi-
dent Giscard, encalçat pels neogaullis-
tes, realitza grans maniobres per tal
que la Comunitat Econòmica Europea
no es comprometi en suport del trac-
tat de pau egipci-israeli firmat sota
l'ègida de Washington.

Si Mitterrand i els seus més fidels
seguidors donen la impressió de no
haver perdut l'esperança en la «Unió
de l'Esquerra», l'estratègia dels comu-
nistes s'inclina per «la unió del poble
de França», espècie de compromís his-
tòric tricolor o aliança amb la frac-
ció «nacional» o nacionalista de la
burguesia, sense que se sàpiga del
cert a qui correspondrà el paper de
Bonaparte.

Tot això passa en mig d'una greu
crisi social i quan totes les enquestes
subratllen que la classe política gira
en el buit, és a dir, que es troba cada
dia més allunyada de les preocupa-
cions dels ciutadans. En un cridaner
article publicat en la primera plana
de Le Monde, el senador independent,
Pierre Marcilhacy acusava al Govern
i l'oposició d'amagar sistemàticament
la veritat amb el pretext d'un calen-
dari electoral del qual no acaben de
sorgir els grans remeis per als grans
mals. •
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QUAN SORTIREM DEL CAMP DE CONCENTRACIÓ?
M.a AURÈLIA CAPMANY

Tots sabem que un camp de con-
centració es caracteritza, bàsicament,
per. una. situació ben concretà: l'indi-
vidu q'ué es troba en el clos del camp
és, pel sol fet de trobar-s'hi, un sospi-
tós de crim. A partir d'aquí, el camp
pot ser provisional, definitiu, incòmo-
de, cruel, exterminador. Per sortir del
camp de concentració i adquirir de
nou els drets que fan d'un individu,
que pertany a Una col·lectivitat, un in-
dividu, respectable i respectat, cal de-
mostrar que no s'ha fet cap crim. Això
que sembla tan senzill és una de les
coses més.monstruoses que ens ha to-
cat viure jdes de l'ú d'abril de 1939, ò
sí voleu des del 26 de febrer de 1939,'
o si voleu des del 18 de juliol de 1936.
Un bon dia, perquè uns crpats es van;
decidir salvar la pàtria dels. dimonis
de la justícia social, en's vam conver-
tir tots, absolutament tots en pre-
sumptes, assassins. Immediatament va
caldre, per sobreviure, per evitar el i
camp de concentració, per sortir del
camp de concentració, per obtenir la
carta d'identitat, o ei passaport, o el
carnet de conduir, p la cèl·lula d'Habi-
tabilitat, o la cartilla de racciona-
ment, o el dret a, imprimir el teu nomi
sota un escrit, o el dret a reunir-rte
més de dotze o més de sis, encarà que
fos per dédicar-te a la cria del canari, •
calia, cal prèviament demostrar que

, no has.comès cap crim. .
. I saps que n'és de difícil demostrar

que no":has comès cap, ,crim! És evi-
dent, que fora del camp de concentra-
ció les coses van d'una altra.manera.
Fora. del camp de concentració, en el
si de ia civilitat, de la llei escrita, dels
humans, tota persona és respectable,
mentre ningú no demostri lo contrari.
Cal l'evidència d'un crim per qualifi-,
car un ciutadà lliure,amb el qualifica-
tiu de criminal. I el respecte a la per-
sona humana, en el si de la civilitat/
de llei escrita, dels drets humans, és
tan important, que no es pot dir impu-
nement a algú mentider si no és tenen
proves fefaents de. la mentida d'a-
quest algú,, i si frívolament, lleugera-
ment, ,s'usa l'acusació de mentider
contra algú, d'aquest acte frívol o mal

intencionat se'n diu injúria, difama-
ció, delicte específicament qualificat
per la llei. Però dintre del camp de
concentració la llei no existeix.

Del meu record, vaig començar a
demostrar que no havia comès cap.
delicte a partir del gener de 1939. Em
va caldre demostrar que no havia co-
mès cap delicte per anar d'excursió,
pre matricular-me, per convalidar els
cursos que ja havia fet en els dos anys
anteriors, per estalviar-me la jova del
Servicio Social, per obrir Un taller, per
obtenir la carta de raccionament que
em permetia la meva racció del- pau
blanco de Franco, per anar a esquiar,
per aconseguir uri passaport.

La qüestió més greu del camp de
concentració és que no saps en què
pot consistir el delicte, el qual has de
demostrar que no has comès. En la
zona de.la civilitat, de la llei escrita,
dels drets humans, els delictes possi-
bles estan inventariats. Saps perfecta-:
ment què és allò que no has de fer i
que si ho fas et converteixes en sospi-
tós de delicte. Fins i tot en el cas que
la llei natural no coincideixi amb la
llei positiva —recordeu-vos, si us plau
d'Antígona enfrontant-se amb la llei
positiva perquè la considerava,
injusta— l'individu que viu en el si de
la civilitat pot triar amb els ulls ben
oberts la conseqüència de la seva con-
ducta. En el camp de concentració no
hi ha tria possible per la senzilla raó
que no hi ha llei, ni per tant coneixe-'
ment de cap llei. Fa quaranta anys
que estic demostrant que no he comès
cap delicte i encara no m'hi he acos-
tumat. Fa quaranta. anys que, quan
truca a la meva porta unindiivdu i
em diu amb cara amable: —Policia,
no s'espanti. Jo li-contesto -No m'es-
panto^ em sorprenc. ,. . -.

Em sorprenc sempre. Em meravello
sempre. Em pregunto sempre, com ho
he de fer per demostrar que no he co-
mès cap delicte? Com ho he de fer per
saber què és allò que, en una llei que
no puc llegir, pot ser o no ser qualifi-
cat com a d e l i c t e ? ' "

Durant aquests llargs anys de vida

en un camp de concentració m'he vist
processada per suposats delictes ben
difícils de preveure, i per tant ben
difícil de demostrar la prèvia innocèn-
cia d'un delicte que no pots endevi-
nar. Posaré un exemple. A l'inici de la
dècada dels setanta vaig ser processa-
da per haver escrit un article on afir-
mava que la burgesia catalana no
era al poder. El procés, que va acabar
de manera no menys pintoresca de
com va ser iniciat, afectava a niï, al
director de la revista i l'impressor de
la revista. Mai ningú no em va expli-
car què tenia de delictiu aquesta me-
va afirmació. Estic segura que si algú,
des del poder hagués volgut discutir
la meva atrevida tesi, hauria tingut
bons arguments. M'hauria pogut dir
per exemple que la burguesia catala-
na no existia, que s'havia suïcidat el
18 de juliol del 1936 quan adheria a
l'opció franquista, quan renunciava, a
cor què vols, a la seva pròpia història.
Però ningú no em va discutir la meva
afirmació. Dins del camp de concen-
tració ningú río discuteix, condemna.
Ja sé que no em puc enfadar amb el
policia qué truca a la meva porta i
m'ensenya l'estoig credencial i em diu
amablement: -Policia, no s'espanti. I
jo li dic: -No m'espanto, em sor-
prenc.

Em sorprenc de viure encara a la
mercè de no sé qui, reu d'un deUcje
no sé quin, obligada a defensar-me de
no sé que, perquè, ves à saber si
aquest article que escric és també un
delicte. I soprendre's de l'absurd, de
l'àbús de poder, de la ihdefensió del
ciutadà normal qüe passa pel carrer
és també un delicte,, i em trobaré a la
porta un policia amable que em dirà:
Policia, no s'espanti. I jo li diré: -«°
m'espanto, em sorprenc. Perquè enca-
ra no m'he guarit de la meva sorpresa,
i no m'he acostumat a viure en u»
camp" dé concentració, òn tothom e
sospites, on a tothom se'l pot acusa»
d'un crim, encara qué l'acusat no s*
piga de quin crim, encara que 1 acus
ja s'hagi mort, en el mateix camp
concentració. / .:>•.,.

Fins quan?
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Una «star» de Sant Andreu
XAVIERFEBRÉS

Neix una estrella. La televisió necessita crear vedettes. La rifa de
Miramar li ha tocat a Rosa Maria Sa^dé^ ' ;

Id han donat un programa setmanal protagonitzat per ella soleta,
un one woman show per a que pugui lluir tptesles facetes dçl seu
, talent d'actriu. Ja tenim una tele-vedette ben nostra.. /

• Visca! A una estrella se li solen preguntar coses així: '

-Quin és el teu color preferit?
-El blau

—Abans d'ahir em vaig enamorar
~E1 blau, que m'està portant de per primera vegada, de debò. En ge-p

e 3 d 8 t e i x e n

q u e '̂agrada

** la i» «
Jo/ncara iio me l'he

perfum gastes? '

£ * 08tic Perd
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neral no he tingut mai amors/
«amoríos». Tinc un company des de fa
molts anys que ja em va bé. I com que
visc en l'escassetat, miro de
conservar-lo.

r* Quins són els teus projectes?
-Intentar de sobreviure.1 De la mi-

llor manera possible/ és clar. Aquesta
professió se't menja! bastant el coco i
jo no hi estic disposada. ' s

Uríàvedetie
! de Sant Andreu ••*

Passada la prova del qüestionari

per a tele-estrelles, concloem sense
remissió que Rosa Maria Sardà és una
estrella anti-estrella. Au, suspesa. I és
que el país dona unes vedettes molt
poc convencionals. Som un país anor-
mal, tothom ho diu. Una creu.

-Sí, senyor. Jo sóc molt de Sant
Andreu. Hi estic molt bé. Allà tinc de
tot: un Hiper, un Sears... Hi tinc la ca-
sa muntada, un carrer on no hi pas- .
sen cotxes, un fill. Clar que el fill me'l
podria endur, però ja estic bé allà, sí
senyor.

--Les actrius es despullen per exi-
gències del guió o per a que els donin,
un guió? a ' \ ' '" r
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—Home, jo fa setze anys que estic
fent teatre. Costa molt temps que et
facin cas en aquest país. Però el pro-
grama que protagonitzo ara a la tele-
visió no me l'han donat perquè si ni
perquè res. Sabien que feia que mot
de temps que treballava als dramàtics
de la televisió i suposo que van consi-
derar el meu rendiment satisfactori.

—El programa te'l va donar a pro-
posta de Terenci Moix, el guionista.
Que hi té al circuit català aquest noi,
què remena tant les cireres?

-Quan en Terenci va proposar el
meu nom, els directius de Miramar no
se'n van estranyar. Jo era una profes-
sional amb moltes hores de feina a la
casa. Ja só que a mi em classifiquen
com a membre del clan de Terenci
Moix. Però et puc ben assegurar que
cada vegada que he fet una feina és
senzillament perquè m'han trucat i
me l'han proposada. M'és indiferent
el que en pensin; igual seguiran
pensant-ho. Si. volen creure que som
uns bandarres i que ens ho combinem
per a aconseguir feines, que s'ho pen-
sin i estiguin contents. D'altra ban-
da, és evident que si no fos amiga
d'en Terenci no m'hauria cridat, però
ell tampoc no és cap creti per donar
una feina a una persona que no val.

Miramar ha de ser
unà festa

-Quan van suprimir Personatges,
Tot Art, Giravolt i allò que no sona,
les altes tele-esferes de Miramar van
dir que la televisió catalana havia de
ser una festa, perquè era massa serio-
sa. Focs mesos després surt «Festa
amb Rosa Maria Sardà».

-Ep, que aquest programa ja esta-
va acceptat abans d'entrar les noves*
autoritats. Els d'ara es van limitar a
dir que si, perquè els d'abans ja te-
nien intenció que fos una festa.

—El vedettariat de televisió sembla
més enganyós, efímer, que al teatre.
Confereix una' popularitat de quatre
dies, diuen. •

—Això passa a tot arreu del món.
Al teatre s'hi ha d'anar, la televisió te
la porten a casa i encara que no t'hi
fixis, la veus. Tot i això, a la televisió
catalana el públic ha de fer més es-
forç. Han d'esperar que acabi la «co-
rrida» o el seguit d'anuncis si volen
veure el programa en català. I la gent
s'espera, eh. Ho miren molt. Són molt
voluntariosos, la gent d'aquí. Com-

prendria que fos una popularitat efí-
mera si es tractés d'una noia que surt
a anunciar un producte o coses per
l'estil. Però si es tracta d'una feina
ben feta, si cala, no és tan efímer. La
gent ho recorda. No son pas tan desa-
graïts.

—Diuen que la televisió és un gène-
re menor.

-També ho diuen del gènere cò-
mic. Això és una qüestió de gustos i
de criteris molt personals. La televisió
no és un gènere menor, ho és només
quan es fa malament. No s'ha de mi-
nimitzar, la televisió. És un mitjà molt
diferent en compareció amb el teatre.
À mi m'ha exigit molt més esforç el
plató que l'escenari. A l'escenari m'hi
sento com a casa i al plató fins ara
m'ha semblat estar-hi de visita, molt
més tallada. N'he hagut d'aprendre i
m'ha costat molts anys sentir-me cò-
moda davant de les cameres.

'Li ve de. lluny

D'anys ja en porta, és cert. La fal.-
lera dramàtica li venia fins i tot de
família. Èl seu besavi, Joan Oliva, fou
empresari i primer actor al teatre bar-
celoní Coliseum Pompeia. Ella va co-
mençar de molt jove fent teatre d'a-
feccionats a Sant Andreu, fins el dia
que saltà de cop al paper femení pro-
tagonista d'una de les enèssimes esce-
nificacions de Cena de Matrimonfos,
al desaparegut Teatre Guimerà del
carrer del Pi. Després d'aquest, però,
tot no van ser primers papers. He fet
moltes minyones, jo, precisa. Vaig tre-
ballar a un despatx i vaig fer moltes
mans i mànigues per no haver de dei-
xar el teatre.

A la televisió va debutar fa un bon
grapat d'anys en el programa Para
Vosotras, un programa horrorós, se-
gons diu ella, en el qual protagonitza-
va sketchs. Recordo només que era
horrorós, d'aquells programes per en-
senyar a les donetes com s'havien de
treure les taques d'oli, o una cosa
així.

No l'ha deixada mai, la televisió, la
qual cosa no vol dir que hi hagi pogut
treballar sempre. Quan la cridaven,
intervenia en nombrosos dramàtics
catalans com ara Aquella vella cone-
guda olor, de Benet i Jornet; Molt so-
roll per a no res, Shakespeare; Fedra,
de Llorenç Villalonga en adaptació de
Terenci Moix; Els tres germans, de
Txejov; La revolta de les bruixes, de

Benet i Jornet; Civilitzats tanmateix,
de Soldevila; L'ombra de l'escorpí, de
Maria Aurèlia Capmanys; (seguim?).
He interpretao a to as I, diu ella amb
un escarafall ufanós.

Fel que fa al teatre, ha participat
en Vent de Garbí i una mica de por,
de Maria Aurèlia Capmanys; The
Knack, en adaptació de Terenci Moix;
Les noies perdudes al paradís, d'Anto-
ni Ribas; El Criat de dos amos, Terra
Baixa, dirigida per Ricard Salvat; Tot
esperant Godot, la Sopa de pollastre
amb ordi muntada l'any passat a Hor-
ta, etc.

Teatre i televisió
alhora

Aquests dies simultaneja les repre-
sentacions al Romea de Quan la ràdio

Una estrella antiestrella.

parlava de Franco amb la gravació
als platós d'Esplugues dels successius
Festa amb Rosa Maria Sardà.

- N o estic d'acord amb haver de fer
dues feines alhora. Però totes dues
eren projectes antics en els quals esta-
va compromesa. El programa pilot ae
Festa... el vam endegar fa un any i »
l'obra de teatre fa dos anys que en
parlàvem. Ara no podia dir que no.
Fer dues feines alhora ben fetes es
molt difícil, no hauria de ser. Algun
dia he sortit a l'escenari amb la veu
velada, havent dormit poc, ambiner-
vis, poc relaxada, crispada. Això no
pot ser, twrque no estàs en P l e n e s ;*"
cultats. Segurament no se'm nota, w
rò em passa. No hauria de ser m
perquè si en un d'aquests dies baixo»
ens visités l'art, com diem nosaltres
imagina't...
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No sóc pas del clan Terenci, però que pensin el que vulguin.

ma
ze..

-I a sobre t'han allargat el progra-
de televisió de set semanes a tret-

—A mi, set setmanes em semblava
una llargada justa. Calia veure la
reacció del públic. Van decidir

alargar-ho, doncs bé. No crec que fa-
tigui, cada dimarts és molt diferent a
l'altre. Pel que fa als guions de Teren-
ci Moix, tot ós qüestió de gustos» fina-
litats i plantejaments que se li vulgui
atribuir. Tot sabem que Terenci Moix
és capaç d'escriure coses molt profun-
des que es poden anar a comprar a to-
tes les llibreries. £11 és intel·ligent i
sap que aquest programa de televisió
és senzillament un divertiment amb
l'únic objectiu d'arrencar una rialla-
da, que prou falta ens fa. I res més.
Aquell qui demani més, cauria en
un error, A les quatre de la tarda, no
hi ha gaires maneres de fer riure. I
riuen, eh. Molta gent deu trobar re-
trets a fer, però moltíssima més es di-
verteix i no mira més enllà» Però
aquells que s'ho miren amb lupa, em
sembla que feines teatrals com les que
jo he fet a «Sopa de pollastre amb or-
di», per exemple, m'han donat una ba-
se. Aquesta base d'ofici també em ser-
veix per al públic que no em mira

< amb lupa, sinó ben senzillament.
5 Aquests són els que a mi m'interessen
° i per als qui jo treballo. Tinc molt cla-

ra una cosa i és que sóc d'aquest ofici,
hi porto setze anys. Puc fer coses molt
diferents, em poden col·locar a un ni-
vell o a un altre. Però allò important
és ser de l'ofici. I en sóc. •

Porta dels bergants RAMON BARNILS

Xurros per tres
No hi ha cregut mai ningú en coses com aquesta:

De vegades un diumenge a mitja tarda,
fent cua a la xurreria, penses,
mentre peta Voli a la paella de patates
i la xurrera escatima el sucre mal refinat,
que bonic que seria
comprar xurros per tres.

;• No hi ha cregut mai ningú, en aquestes coses. Ni a
wverpool ni a l'Argentina.,

Es deu creure en canvi en la tercera edat, amb equi-
paments adients, participació activa en la vida collectí-
va, medicina preventiva, una geriatria eficaç i residèn-
cies especialitzades.
^ Com si els vells no volguessin morir-se d'una punye-

iera vegada, ni en tinguessin ben bé prou amb una ve-
gada de viure. ; :

d!U í r e u r e e n e s c o l e s d e tota Uei' Publiques i pri-
• E s t a t * d e l s ^^taments, racionals i progrés-.-
^G8 * qUB M e n 8 e nY i n ' l a i^u e s 1 d e U

Com si la canalla, per freudiana i per canalla, no.
sabés de sempre que en educació qualsevol cosa que es
faci és mal feta.

Es deu creure en urbanisme i urbanizacions, en l'or-
denació del territori i l'endegament de l'environament,
en Catalunyes-ciutat i en segones residències, en mar i
muntanya, en la ciutat i el camp, en barris residencials
i en ciutats jardí, en comunitats de veïns i en amics de
la vila. .

Quan ni a Cadaqués ni a Schwabing, ni a Gal·les ni a
la Provença, ni a la Toscana, ni a Es Caló, ni a Fes, ni al
barri de Santa Maria, ni a l'Algarb, ni al delta no es va
veure mai ni un urbanista ni un ordenador de territoris,
ni un environador, ni un dissenyador de barris, ni un
jardiner, ni un comunaire ni un amic.

Prediquen la tercera edat i l'escola, l'urbanisme i l'e-
cologia, convençuts d'obtenir l'adhesió de les majories.

Que bonic a mitja tarda a la xurreria comprar xurros
per tres.

23



EL COTXET PE PREMIÀ

Un barri per a dos pobles
JOAN CATÀi SANTI CARRERAS

£1 desgavell urbanístic acompanya la comarca del Maresme. Els exemples sobren,
A Premià de Mar, poble que des dels anys seixanta ha vist créixer
l'índex d'habitants en un dos-cents per cent, el barri Cottet es

debat entre utt alt dèficit urbanístic,
sanitari i educatiu, i la seva dependència burocràtica entre dos municipis.

El Pla General
d'Ordenació

Unes barraques al costat de la Rie-
ra de Sant Anna en un clot, tot voltat
de sínins> conformaven ara fa vint
anys el marc en el qual avui ha cres-
cut sense solta ni volta ún barri de
cinc mil habitants.

El Pla General d'Ordenació de la
província de Barcelona, aprovat pel
maig del 1964, dibuixava en dos tros-
sos la zona ocupada ara per un grapat
de blocs de pisos, l'un quedava com à
ciutat jardí i l'altre com a camp urbà-,
nitzable. ,

Les normes d'edificació de là
ciutat-jardí assenyalaven la necessitat
que els habitatges ocupessin com a
màxim el quaranta pei* cent de la su-
perfície del solar amb tina alçada mà-
xima d'onze metres. A més s'establia
una densitat inferior a quaranta habi-
tatges per hectàrea i la prohibició dü
sobrepassar els cent metres quadrats
de superfície- a los indústries. La reali-
tat és tota una altra. Gairebé tot són
blocs de pisos que superen éls onze
metres, les zones verdes s'han de cer-
car amb lupa 1 la densitat marcada se
sobrepassa de totes totes.

• • • ^ , • • • • •

Doh Premiàs
i unk autopista ~

El barri Cottet restà dividit admi-
nistrativament en dos municipis: Pre-
mià de Dalt, amb més d'un seixanta
per ceiit de la població del barri, i
Premià de Mar amb prop d'un qua-
ranta per cent.

Per si no era prou dolenta la xarxa
viària per a comunicar-se amb éls dos
nuclis urbans, la construcció de l'au-
topista Montgat-Mataró (A-19) ha
agreujat la situació, dificultant més
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Els blocs s'aixequen,,
fins i tot, sobre les runes \

encara la relació amb Premià de Dalt
a l'actuar de paret divisòria.

Un petit dispensari mèdic, li perto-
caria al barri segons les normes de
l'antic Ministeri dè l'Habitatge expo-
sades en un estudi efectuat fa temps
per l'associació dè veïns del barri,
completament paralitzada a hores
d'ara. De veritat ni dispensari, ni, gai-
rebé, metge. El metge de Premià de
Dalt visita àl centre, i només ho fa al
brirri a causa ce» l'abonament de la
«iguala» per bona burt del veïnat. Els
altres veïns prefereixori usar els
també deficients serveis de Premià de
Mar. La «iguala» és una sobretaxa pa-
gada ai metge. '

La realitat educativa no es queda
enrera. Tan sols hi ha un aülari situat
en uns soterranis per a tot el barri,
quan oficialment s'hauria de comp-
tar amb més d'onfee mil metres qua-
drats de zona escolar. Per no tenir,
el barri Cottet no té ni cabines telefò-
niques.

Tots aquests problemes han vist

aparèixer fa pocs dies una nova polè-
mica. L'Esquerra Republicana de Pre-
mià de Mar en el seu programa muni-
cipal ha proposat ampliar'el terme
municipal del poble perquè és molt
petit 1 es troba conipletament saturat
pels gairebé vint-i-clnc mil habitants
de la població. L'alternativa per a
ERC rau en annexionar el barri Cottet
i els terrenys dels voltants a Premià
de Mar, sempre i quan hi estiguin d'a-
cord bis veïns.

Les declaracions han aixecat polse-
guera. Totes les candidatures munici-
pals de Premià de Mar s'han pronun-
ciat en contra, excepció feta dels «Co-
munistes de Catalunya», potenciats
per OCE (BR) que mirant l'afer des
d'una altra òptica opina que «seria bo
per solucionar els problemes del barri
aconseguir la dependència d'un sol
ajuntament». La posició d'ERC es «una
proposta fantasmal sense cap ni peus»
per als socialistes, un ucedista creu
que és una manera.«de treure els pro-
blemes d'un poble i passar-los a un al-
tre», també en són contraris els con-
vergents. • . ' • • : • • ,

Si Premià de Mar és el poble amo
més candidatures en dansa de totaja
comarca, vuit justament, Premià de
Dalt en té quatre. La.d'independents,
encapçalada per darrer batlle Dein
Villa i amb el suport només d'ERC, es-
tà igualment en contra de la variació
dels termes municipals perquè «no ^
veig Jjrou clar, tot Premià de Dalt es
tot Premià de Dalt», a més que «si
Premià de Mar tenen dèficits imp»
tants ampliant el terme s'ampliar
també els problemes». , t

El canvi d'una ratlla, sembla o« •
no soluciona per sí sol gaires cos •
Un nou Pla Comarcal d'Ordena^
potser sí. En aquesta direcció, sem
van les propostes de solució de ia
joria Úe formacions polítiques. •



PUJA A 41 PESSETES

La gasolina ens fa la pasqua
FRANCESC BAIGES

L'Organització de Països Exportadors de Petroli ha tornat a pujar
el preu d'aquest producte. La gasolina per als cotxes augmentarà

també de preu al nostre país. I tothom, a casa nostra, tornarà, a remugar.
Qui en té la culpa: els moros, les multinacionals o el Govern? Veiem-ho.

En el món del petroli s'ha de fer
na distinció entre els països socialis-
3S i la resta perquè uns i altres tenen
istemes de proveïment distints. Pel
[ue fa aTOPEP va estar composada,
irimer, per l'Aràbia Saudí - e l princi-
ial productor de petroli després de
lússia-, l'Iran, l'Irak, Kuwait i Ve-
leçuela. Després s'hi van anar afegint
l'altres països fins acomplir els tretze
oembres actuals, entre els quals cal
ísmentar els representants africans
om l'Algèria, amés a més de Líbia i
íigèria. També són importants pro-
luctors de petroli, països com els
SE.UU., Mèxic, Abu Dhabi» Indonèsia,
Üna i d'altres. La creació de l'OPEP
lermeté fixar uns preus estables del
>etroli per a combatre la seva caiguda
'1 59/60. Les grans multinacionals,
>erò, van seguir fent i desfent tran-
iuil.lament en la zona i les 7 Germa-
ïes (les multinacionals americanes
ÍXXON, GULF, MOBIL, TEXACO i SO-
JAL, l'anglesa BP i l'angloholandesa
5HELL) continuaren aconseguint
frans beneficis de les seves inversions
ïn el món del petroli. L'any i 973, pe-
•ò, havia de representar un cop gran
i les economies mun-
üals. Aràbia pujà el
[reu del barril de
;-59 dòlars a 11,65.
-a major part de paï-
í°s consumidors van
laver de prendre me-
lures especials per a
'esoldre els conflictes
J» aquest augment
í Plantejava, essent
;spanya l'únic que no

empreses multinacionals, esmen-
tades més amunt, acompanyades
d'altres que es van incorporant al me-
di segueixen obtenint grans beneficis
tant en la posta en marxa d'instalal.-
lacions com en el transport, refinat i
distribució dels productes. A partir
d'uns acords de Teheran de l'any 71,
però, els governs dels països de l'O-

^ 8 esPe
D'aleshores en-
preu del cru ha
pujant però no

n ri^
Qui se n'aprofi-

grans

QÜADRE I

BENEFICI DE LA INDÚSTRIA EUROPEA
SOBRE UN BARRIL DE CRU OPEP (ANY 77)

Dòlart

Preu de venda . . . . . . . ,.-. * . . . . 29.20
Ingrés del país productor 12.95
Cost de producció . . .'; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.45
Transport Golf Pèrsic/Rotterdam . . . 1.00
Cost carregament/descarregament . 14.40
Cost de fabricació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.36
Cost de comercialització 2.10
Impostos/drets . . . . . . . . . . 10.50
Benefici venedor . . . . . . . . . . . . . . . . .-. . . . . . . . . . * 0.80
Cost total . . . . . . 29.15
Benefici total(29.2O-29.15) . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.05
Font «Oligàs», desembre del 77 .

rient Mitjà han començat a intervenir
en el procés productiu i la nacionalit-
zació de la producció ha passat a l'O-
PEP del 22% el 73 al 93% el 76. De
tota manera, és força clarificador
consultar el quadre I per a adonar-
se'n que hi ha un desfasament impor-
tant entre el preu de venda per part
dels països productors i el preu de
compra per part del consumidor. Les
empreses treuen, doncs, un marge
força important de beneficis. ,

El Mediterrani.
pou de petroli

Gran part del poc petroli que s'obté
a Espanya surt del Mediterrani.

La producció espanyola només re-
presenta un 2% del consum i es con-
centra als pous extractors d'Ayoluen-
go (Burgos), Amposta, Dorada, Caste-
llón B-5 i Casablanca. La major part
de petroli, doncs, és importada essent
els principals proveïdors l'Aràbia
Saudí, l'Iran, l'Irak i Líbia. Però a Es-
panya la comercialització del petroli
compta amb un fenomen específic: la
CAMPSA. La CAMPSA fou creada per

decret-llei del juliol
del 1927, en l'única
acció encertada, se-
gons alguns cronistes,
del període de gover
d'en Primo de Rivera.
Là Companyia Arren-
datària del Monopoli
de Petroli S.A. té com
a funció la importa-
ció, emmagatzemat-
ge, manipulació, dis-
tribució i venda de
tots els combustibles
minerals líquids dins -
les 48 «províncies» de
la península i Les
Illes. Ceuta, Melilla i
les Canàries gaudei'-.
xen de U i b e r t a t F
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I envers CAMPSA. Aquest monopoli de
les activitats del sector petrolífer
només existeix a Espanya i represen-
tarà un problema en l'entrada a la Co-
munitat; -Ecotiòmicà * Europea, què
explícitamenté prohibeix aquest tipus
de' concentració de funcions en una

' empresa estatal. D'altra banda, el go-
vern encomana les activitats de refi-
nament a alguna de les deu empreses
que realitzen aquestes tasques arreu
de l'Estat, però aquestes empreses
han de posar obligatòriament els seus
productes a disposició de CAMPSA o
exportar-los. Pel que fa a la venda de
combustibles per a motors, és a dir
gasolina, gasoil i carburant, són ve-
nuts, com és sabut, en estacions de
servei privades llevat de comptats ca-:

sos, on CAMPSA substitueix la inicia-
tiva privada allà on aquesta no hi
a r r i b a . : :' ;' : ' - > - > : ' • ' •• r:-- ; • • • ; • • . • . •

/Entre les empreses espanyoles cal
esmentar HISPANOIL, empresa esta-
tal que inverteix en prospeccions a
l'estranger en pous de Dubai (25%),
Líbia (42%V Algèria (49%) i Egipte
(15%). És aquest petroli, doncs, arri-
bat dels pous petrolers espanyols, im-

I portat de/països estrangers o proce-
dent d'Hispanoil el què serà convertit
en la gasolina que hauran d'utilitzar
els automobilistes del país. : '•

^Gasolina:de 10
, a 41 pessetes

L'any i978, el preu del petroli im-
portat per Espanya sortia a 6.450 pes-
setes la tona, i les gasolines de 90,96 i
98 octans a 31, 37 i 40 pessetes el li-
tre respectivament. Les 37 pessetes
que costa encara el litre de gasolina
súper es desglossen segons* el quadre
II on convé fer esment de l'impost ac-
tual -8,25 pessetes/litre- i el benefi-
ci per a la renda de petroli què ós el
que ingressa CAMPSA - 1 6 , 1 5
pessetes/litre-. Convé saber que el
51% del capital de CAMPSA és de par-
ticipació estatal i la resta és en mans
privades. Qui fixa el preu és, clar, un
organisme de l'Administració depe-
nent del Ministeri d'Indústria que és

' la Junta Superior de Preus i ho fa a
proposta de la Comissaria d'Energia i
Recursos Minerals. \
• L'existència d'imposts gravant el

preu de la gasolina és un Hoc comú a
tot arreu i cadascú el cobra i el justifi-
ca a la seva forma. Així Alemanya ho

'presenta com una forma de primar el
•-< consum. del carbó,; Àustria, Bèlgica,

i.
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EL «CARTEL» LIBERALITZA ELS PREUS
XAVIER BATALLA

Mentre Sadat es lliurava, amb l'en-
tusiasme del convers, a la pax ame-
ricana, l'OPEP .confirmà el passat 27
de març que la revolució iraní ha es-
tat el catalitzador d%na crisi petroli- H
fera que, segons els experts, s'espe- •;
rava, en el pitjor dels casos, per a"
mitjans dels! vuitanta; Ün cop més, *;

les^advertències a; Occident esdevin-:.
gueren avisos de Cassandra.
• Previst com a consultiu, el recent
conclave petrolífer de Ginebra es
transformà finalment, i a petició de
la majoria, en una reunió extraordi-
nària', la 53, les conseqüències de la
qual són les més importants des de
l'embarg de 1973. Després de la
multiplicació per quatre dels preus,
arrel del conflicte del Yom Kippur,
és a dir, de la cinquena guerra àrab-
israelí, el món ha gaudit d'una certa
estabilitat petrolífera, malgrat els
cinc augments enregistrats durant el
període 1974-1979, Ara tot sembla
indicar, però, que estem al llindar
d'una nova etapa d'inestabilitat.

Davant d'un mercat desestabilit-
zat per l'escassetat, l'acció especula-
dora dels grans consorcis i els esde-
veniments polítics d'Orient Mig, els
membres de l'OPEP. han decidit de

-cremar etapes/ratificant l'increment
de preus experimentat amb la sus-
pensió, durant 70 dies, de les expor-
tacions iranís, suspensió que provo-
cà una escassetat en el mercat d'uns
2 milions^ de barrils diaris (veure L'-
HORA dei 4-3-79). A Ginebra, el car-
tel va augmentar'els seuàrpreus en
un ,9 per; cent (íl 4,5 dòlars per, barril)
a partir del primer d'abril, o sigui,
resolgué aplicar unà pujada que, se-
gons la reunió - celebrada 'el' passat
desembre a Abu Dhabi, era inicial-
ment prevista; per al proper primer
d'octubre. A Abu Dhabi s'aprovaren
unes pujades trimestrals amb un in-
crement - prómig del 10 per cent

- a n u a l . • . • • ' • . • • ; < , • . - ; ' • > . • • . j w - ; - v '' •;• :>•••

r,l,Xès rriultinacionals
Allò més significatiu de les últi-

mes decisions de l'OPEP és, però, la
determinació de deixar obertes les
portes: a la liberalització de preus, a
l'aplicació de.nous augments discre-
cionals. Així, els preus podran ser
establerts ara, pel sistema de primes
acordat segons la qualitat dels crus,

' la proximitat dels mercats i la de-
manda. Aquest sistema enfortirà,
sens dubte, Ja capacitat negociadora

Q U A D R E n ••• • • . . ' . , '. ' ."-„; ."• '/*"/"*;:'.. 7 v "*.'.; • ';;.;•

DESGLOSAMENT DEL PREU DE
LA GASOUNA SLfPER

Preu a ]a'sójrtída'Hé'làWh^erïa'(Ex-raf&erla),^^^.x. ,r.
Comissió concessionari de venda . . I . . . ... .>
Altres despeses" distribució i; venda. •.";-.' .V» V '. ;*V
Impostos . . ; . . . . ; . .•.;;;.: ... . ; . ; . . vr,.;.*. . . . . j . .'.
Benefici per a la renda de pètroUs "i-'. . . . ; . . . . . 4, .\'

Pessetes

0.8

Total 37.00

Dinamarca, EE.ÜÚ. i Japó justifiquen
l'impost com a forma de recaptació.,
per a finançar la construcció i el man-',..
teniment de la infraestructura vial a
Suècia per al manteniment de carrete-.
res i inflar el pressupost general. De
l'any 67 al 77, l'impost ha passat de.",
ser 5,75 a 8,25 pessetes/litre, mentre
el preu de la gasolina evolucionava
segons el quadre III. Malgrat el que

...semblif..J'Jmpost, que, paguem, els es-^

panyois no és 'exagerat comparant-lo
amb ei què els correspon als habitants
d'altres indrets europeus çom es;con3-
tata en ei.quadre IV on es veu la rela-
ció del preu de la gasolina.i limpos1

«espanyols amb el d'altres països. _
Laconclusió np és, però, que la ga-

solina-espanyola és més'b.arata.quej*
.de. la resta d'Europa. Comjs.< v ^
Vanglesa és més;barata en ^W-rl
"solutes; però-el què cal és fer u



dels Estats/ amb la qual cosa proba-
blement hom restaria poder a. les
multinacionals, que han estat objec-
te de les més dures crítiques del car-
tel per llur recent actuació en el
mercat lliure. Els consorcis contro-
len encara el 60 per cent del produc-
te brut en el bloc no comunista,-però
ara veuen amenaçat altre cop el seu
poder, el qual ja s'ha vist considera-
blement reduït per les nacionalitza-
cions enregistrades, en els últims 5
anys. El conclave de Ginebra ha ini-
ciat així una nova fase en la lluita
pel control del mercat.

La relació de forces existent a l'O-
PEP també ha estat,- d'altra banda,
alterada a Ginebra. Iran, per exem-
ple, Ha enfortit el bloc dels radicals
(Líbia, Algèria i Irak), mentre Aràbia;

Saudí continua fent el paper d'advo-
cat d'Occident, si bé amb objeccions,
donat elíx seu criticisme envers
EE.UU. per la nova situació al-Pèr- •
sic. Els radicals qualificaren de mas-
sa moderat l'augment del preu acor-
dat, però semblen haver imposat
llurs tesis pel que fa a la liberalitza-
ció de preus i producció.

El diàleg
necessari

Així les coses, els industrialitzats
estan obligats -davant de l'agudit-

zació de la crisi econòmica- a fre-
nar llur inconscient carrera de con-
sum i a desenvolupar altres formes
d'energia, la qual cosa donarà peu a
una Jiova i .intoxicant ofensiva dels
interessats en el progrés de l'energia
núcïèaE En qualsevol cas, les solu-
cions per afrontar la crisi són faves
comptades: l'enfrontament només
pot evitar-se a través d'una negocia-
ció global, del diàleg Nord-Sud, l'ob-
jectiu del qual seria la construcció
d'un nou i més just, per als subde-
senvolupats i productors de matèries
primes, ordre econòmic internacio-
nal.

comparació de nivells de vida i ales-
hores la gasolina espanyola assoleix
un preu real més elevat. Les
quaranta-una pessetes que sembla
ser, costarà la gasolina súper després
de l'imminent augment faran mal a la
butxaca dels usuaris i a l'hora de cer-
car responsables tothom haurà de ca- .
rfegar amb el seu grau de culpabili-
tat. Tan fals és acusar solament els
països exportadors com atribuir totes
les responsabilitats à les multinacionals
flel petroli o al govern espanyol, si bé
cadascú aporta el seu petit gra de so-
rfa per anar fent enfilar el préü! de la '
rnSsí*' 5 i s Països: exportadors de
n A ' c p n i es,constata en el primer
quadre, cobren uns preus molt supe- ]

"ors al cost per barril. D'altra banda,
}; 1?s multinacionals carreguen da-
it aauestR *rnns üns beneficis exa-

'extraordinàriament

sector del petroli com són les picaba-
ralles entre els quatre ministeris que
hi tenen incidència, la diversificació
empresarial que no permet que una
mateixa empresa, llevat de CAMPSA,
pugui intervenir en tots els 'processos
des de l'extracció fins la venda ;i la
mala situació de les refineries.'

Que té la culpa que el petroli sigui car? ,

No èns morir em
de fred

"* 5 ' \ *
- S * ' '

La CIA publicava no fa massa uns
informes que situaven en l'any 1985
un colapse econòmic a conseqüència
d'una producció de petroli inferior a
les necessitats dels països industrialit-
zats. Estudis i informés posteriors han
tirat per terra aquella tesi si bé han
posat l'accent en la necessitat d'adop-
tar mesures serioses per a evitar el
malversament de fonts energètiques.
Mentre Espanya haurà' de posar fi al

'monopoli de la CAMPSA si vol
incorporar-se a la CEE, com ho ha fet
recentment França, la qual cosa ja fa

. temps "que es rumoreja intuint-se la
creació de dos grans empreses, una
pública i l'altrà privada, que acapara-

QUADRE Dl

•• • . •• • • - i

EVOLUCIÓ-PREU DE LA GASOLINA
Data de l'augment

7/67
2/71
7/73 '
1/74

; 3/74
•,;„;.;'• VÍ1/7B:1"

2/76 "
" ' é/76

'•'"' '"' ''"'"2/77'**.•'•"

85/90 octans 7

9.75 ptes/litre
;"-l:" 'J io.5 \f ;,'.'
* " 5 " 1 1 . 5 0 . . : •;• *;;•.

13.50 '':,..,
'; ' ; ; • ' • 1 7 . 5 0 , ; ' ;

•'.'':''" " ' 1 9 / 2 Ò 1 *'"1 '"'.''• >v

' ' 21/22 >v

22:75/23.75 ,"' V*
'•'-''25.5 " '"'"' iJ

31

96 octans 'J 98 octans '
í l
12.
13.
17
20
24

' ' 26
28
31
37

12
50 13.50
50 ; 14.50 ;
' • ' ! .. .. ' l 8 ' ' '"

" ' ' " ' -•••• 2 1

• ' . • ' ' • ' - ' 2 8 •' ; '

30
"' ''[_: \,;'"'''', 3 3 ,1,'
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ran el mercat, a d'altres llocs del món
apareixen nous petrolers i així l'EX-
XON, una de les grans multinacionals,
vaticinava fa poc el relleu dels actuals
països exportadors per l'Àfrica i l'A-
mèrica Llatina l'any 2000.

El que és evident és que no ens mo-
rirem de fred o, com a mínim, que els
habitants dels països industrialitzats
no patirem d'una forma exgerada les
conseqüències de la crisi del petroli.
Espanya, per exemple, té un marge de
5 mesos de reserves de petroli i 55
dies de fuel-oü encara que de cop i
volta desaparegués tot el petroli del
món. Qui ho té un pèl més complicat
és el Tercer Món que rep de retruc les
garrotades dels problemes que patei-
xen els països industrialitzats. Aques-
ta superexplotacíó del Tercer Món,
combinada amb un recurs poc refle-
xionat a l'energia nuclear són, avui
per avui, els efectes més perillosos de
la crisi del petroli. Més perillosos que
l'augment del preu de la gasolina que

hauria de ser acarat amb unes mesu-
res dràstiques que n'evitessin l'actual
malbaratament.

Mentre, els EE.UU. han avançat ja
els seus projectes d'instal·lar a l'òrbi-
ta de la Terra, plataformes d'uns deu
quilòmetres quadrats per a aprofitar
l'energia solar. El veritable problema

no és que la gasolina pugi quatre
pessetes el litre, que és problema i im-
portant, sinó el mantenir les fonts
energètiques coma motiu de combat
pel benefici i la dependència interna-
cional en lloc de cercar un adequat
aprofitament dels recursos existents.

QUADRE IV >

COMPARACIÓ PREUS GASOLINA
I IMPORT A EUROPA (JULIOL 78)

REGNE UNIT
ESPANYA
ALEMANYA
ITÀLIA
FRANÇA

NORMAL SÚPER

PREU IMPOST PREU IMPOST

Pessetes
24.32
31
35.93
45.54 >
44.64

12.49
7.50

21.45
32.88
29.46

25.20
37
37.62
47.34
48.24

12.83
8.25

21.18
33.85
31.40

Tot fent camí ISIDRE AMBRÒS

Cabrera
La serra de Collsacabra i la serra de Milany, juntament

amb els cims dels Llancers, Santa Magdalena, Puigsacalm
i Bellmunt conformen les principals erosions orogràfiques
de la comarca d'Osona. . . .

De totes les serralades de la comarca, una és particular-
ment característica i definitòria d'aquestes contrades.
M'estic referint, com ja us imaginareu, als cingles de Ca-
brera i Pla d'Aiats. L'esmentat indret configura, d'una ma-
nera pintoresca i suggestiva, un dels paisatges més repre-
sentatius de la serra de Collsacabra. Destacant-se, de
lluny, per la imponent i altiva paret d'Aiats, amb uns cin-
gles impressionants i amb una verticalitat, que m'atreviria
a dir absoluta.

Dalt de tot del cingle, hom pot gaudir, en un dia clar,
d'una esplèndida vista, tant de tot el Pirineu com del que
.no és Montseny i els cingles del Bertí, és a dir que es pot
considerar un autèntic mirador. jAhl i a més a més, hi ha
un bar-restaurant on es pot dinar ja sia del propi menjar
que hom es porti o bé del que facin allà dalt.

Cal dir, doncs, que l'excursió al santuari de Cabrera -
fita de bell antuvi d'excursionistes i devots— val la pena
fer-la, malgrat que sigui una passejada un xic llarga per
segons qui. Sobretot per les persones grans.

Hi ha dues alternatives. Una és deixar el cotxe a Sant
Julià de Cabrera i d'allà continuar per pista forestal, fíns el
coll del Bram, per una vegada allí enfilar-se per uns es-
glaons que hi ha, els quals condueixen a l'esmentat san-
tuari, que es troba al capdamunt de tot de la cinglera, al
bell mig d'una explanada.

Santa Maria del Corcó amb els cingles de Cabrera i
d'Aiats al fons.

L'altra alternativa és, però, per a gent que no li
tant caminar i es remet a anar en vehicle fins el peu
del coll del Bram, doncs la pista forestal arriba fins alia;
aleshores es deixa el cotxe i es puja pels esglaons fins 0*
santuari.

Com anar-hi? Doncs bé es surt de Barcelona per la ca-
rretera nacional, N-152, fins arribar a Vic, d'allà s'agaia
la carretera comarcal, CC-153 que va cap a Olot, aquesta
carretera la seguirem fins trobar una desviació a mà es-
querra amb la indicació «Sant Julià de Cabrera», a Pa r t í r

d'a qui pista amunt i... Bon cap de setmanal
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td tíurd els joves universitaris lluny del seú pals, on no troben feina.

UN PROBLEMA QUE AFECTA ELS PAÏSOS MENYS DESENVOLUPATS

L'èxode de cervells
fclPOLLJ

La llista de gent catalana que s'expatria voluntàriament per raons
professionals sembla que hagi experimentat un fort creixement de

fà pòc temps.

Una part d'aquesta getit tornarà,
mb coneixements que laseva estada

& iorà haurà permès de perfeccionar,
i això contribuirà al progrés del nos-
tre país. Una bona part, molt impor-
tant, no tornarà, i aquest èxode, per a
Catalunya, és greu. ;

Es greu des d'un punt de viata so^
«al, k més de ser car dés d'un punt
« Vtótfa econòmic. Seria teniptador de
calcular què costa a Catalunya aques-
ia emigració. Es tracta, en tot cas»
£ tina Veritable exportació de capital,
f* pateix es podria avaluar tenint
lli ItQ e l s C08t0S Rectes 1 indi-
S a l a formació professional re-

k Cata lunYa com el valor àcu-
ía c t u a l ) de l a P^ducdó margl-
è generarà durant el temps qüe

treballarà a forà. En tot cas, el noi o
la noia que, un cop acabada la univer-
sitat, se'n va a treballar als Estats
Units està doncs actuant, sense voler i
per tota una altre sèrie dg raons, com
el senyor que omple la maleta de bi-
llets i els duu a Andorra. En els àoé
casos, hi ha una transferència de re-
cursos productius sense contraparti-
da.

problema?universal

El fenomen a Catalunya i les pèr-
dues per al país1 no son més, en reali-
tat, que una petita part del procés ge-

neral de «transferència inversa de tec-
nologia» entre països pobres i països
rics. D'aquest problema, precisament,
tracta un recent estudi de les Nacions
Unides («Aspectes de la transferència
inversa de tecnologia relacionats amb
el desenrotllament», document
TB/B/C.6/41 de la Conferència de lei
Nacions Unides sobre Comerç i Desen-
volupament (UNCTAD) en el qual es
treuen algunes conclusions i es propo-
sen algunes mesures. En primer lloc,
es fa una avaluació global -amb to-
tes les reserves necessàries- de la
magnitud del fenomen; les xifres que
en resulten són aclaparadores. En el
Pakistan, per exemple, del 50 a 70
per cent dels metges que han sortit de
les facultats en el curs del decenni de
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1970 han emigrat a països desenvolu-
pats. A l'índia, el mateix ha passat
amb el 25 per cent dels enginyers i el
30 per cent dels metges que han ob-
tingut la llicència el 1966/1967. Per
altre cantó, es calcula que els Estats
Units han rebut dels països en desen-
volupament, l'any 1971/1972, una
quantitat de metges i cirurgians que
representa el 51 per cent dels nous
efectius nets incorporats a la profess-
sió. £1 nombre corresponent per a la
Gran Gretanya ha estat del 40 per
cent. Pel que fa als enginyers que pro-
venen del tercer món, la proporció es
situa en el 26 per cent dels nous en-
ginyers dels Estats Units al comença-
ment dels anys 1970. En total, quasi
61.000 metges, més de 100.000 en-
ginyers i científics i altres 123.000 es-
pecialistes emigraren de les regions
en desenvolupament als Estats Units,
Canadà i Gran Bretanya entre 1961 i
1975/1976.

Quant val tot això? Tenint en
compte que, a l'arribar al país que els
acull,,els emigrants qualificats es tro-
ben generalment en el període més

productiu de la seva vida professio-
nal, les estimacions provisionals a què
arriba l'estudi de les Nacions Unides
són alarmants: a la migració de per-
sonal qualificat del tercer món se li
assigna una valor de capital de
46.000 milions de. dòlars durant el
període de 1961 a 1972, o sigui un
promig anual de 3.800 milions de dò-
lars. Aquesta quantitat és, pràctica-
ment, tan elevada com la quantitat
d'ajuda oficial per al desenvolupa-
ment (AOD) que els països receptors
de l'èxode intel·lectual han enviat als
països d'on procedeix. La proporció és
d'un 50 per cent si es basa en el total
de recursos (públics i privats) posats a
la disposició d'aquests països. Amb
raó, doncs, la pròpia Comissió de Re-
lacions Exteriors de la Cambra de Re-
presentants dels Estats Units ha quali-
ficat el brain drain de «forma inversa
d'ajuda a l'estranger», de «una força
que equilibra tal ajuda». És una aju-
da, en definitiva, que ha estat reem-
bossada molt abans del moment en
què ha estat prestada.

Es pot doncs considerar que els paï-
sos pobres s'estan empobrint per con-
tribuir d'aquesta forma al progrés
dels països rics. És una contribució
considerable, singular, poc coneguda i
tant més injusta ja que els països re-
ceptors raprofiten únicament en la
mesura estreta de les seves pròpies
necessitats. No es tracta doncs d'aco-
llir indiscriminadament a la gent qua-
lificada que no troba on emprar-se a
casa seva; el fenomen, per conse-
güent, no té res a veure amb el cas
d'un' metge de l'Uruguay refugiat a
Catalunya. La rebuda dels immigrants
es fa, al contrari, segons una «planifi-
cació» molt ben establerta, i «d'acord
amb les condicions del mercat intern
del treball» (Canadà). Aquest sistema
dóna peu a què hi hagi gent que pre-
tengui que, en un país d'economia li-
beral, el concepte de planificació no té
cap sentit pejoratiu quan s'aplica als

homes i als recursos que venen de fo-
ra, sobre tot dels països pobres.
També hi han crítics que fan observar
que. aquests països que planifiquen,
filtren i discriminen la immigració
científica per raons d'interès nacional
posarien el crit al cel, en nom dels
«drets humans», si el país d'origen
adoptés mesures similars aplicades a
l'emigració dels seus propis especialis-
tes.

Les \
solucions

Les mesures proposades són de
dues menes: En primer lloc, caldria
que s'atribuís a les migracions de per-
sonal qualificat una valor de capital i
que aquesta valor s'incloés sistemàti-
cament en la balança global dels co-
rrents de recursos internacionals. Ai-
xò significa una ampliació del concep-
te de recursos, que comprendria ales-
hores tres elements distints: els co-
rrents oficials (públics), els corrents
privats nominals i els recursos que,
justament, s'imputin al capital implí-
cit dels corrents de personal capaci-
tat. L'estudi esmentat anteriorment
diu que aquesta forma de comptabilit-
zació contribuiria «a presentar un
quadre més realista de les transferèn-
cies netes de recursos que tenen lloc
entre els països desenvolupats i els
països en desenvolupament». Amb al-
tres paraules, permetria de saber mi-
llor qui ajuda qui i a quant puja
aquesta ajuda.

Per altra part, es proposen una sè-
rie de «polítiques d'indtament», per a
animar els professionals a quedar-se
al seu país o a tornar de l'estranger;
«polítiques de reglamentació», per a
dissuadir els professionals d'anar-
se'n, i «polítiques de desvinculació»,
destinades a adaptar el sistema d e-
ducació a les necessitats del país Üa

en parlaré més endavant). A més,
s'estudien una sèrie d'iniciatives que
haurien d'adoptar els països receptors
del brain drain. Tornar una part ae»
beneficis obtinguts als països Pe?u<r"
cats seria, en efecte, una qüestió ae
justícia i no de caritat. Sobre aquesw
repartició de beneficis, l'econonusw
Bhagwati calcula que si un terç, aprup
Bhagwati calcula que si un terç, apru
ximadament, dels impostos pagats BJ
països rics per l'emigració especiau
zada del tercer món fos cwnparw
amb els països d'origen, la
en joc seria d'uns 500 milions
lars anuals.



I a Catalunya,
què?

Jo crec que l'arrel del conflicte re-
sideix en un error fonamental de la
societat liberal, que postula la iniciati-
va privada com el motor de l'eficièn-
cia econòmica, tant si aquesta inicia-
tiva s'exerceix per obrir una fàbrica
com per iniciar estudis de veterinària.
L'entrada indiscriminada à la univer-
sitat, pels sols incentius de vocació, de
tradició familiar i dé recursos econò-
mics suficients, condueix justament a
les distorsions que s'observen a Cata-
lunya i arreu del món, tant mès agu-
des com més pobre i depenent és el
país, i a malversar recursos públics i
privats. Es dona sovint a entendre que
per temptador que sigui el principi de
la llibertat d'elecció dels estudis, si no
existeixen alhora certes garanties que
l'especialització acadèmica trobarà
unes oportunitats professionals ade-
quades, tal llibertat no passa de ser
una figura retòrica/Podria pensar-se
que l'èxode intel·lectual present n'és
una manifestació i que, de fet, consti-
tueix un element suplementari que
justifica la necessitat d'una planifica-

ció de* conjunt, gràcies a la qual els
recursos del país —tots els recursos,
incloent-hi els intel·lectuals— quedin
assignats a uns certs objectius, dintre
d'un quadre racional i coherent.

Aquest plantejament, no obstant/
implica una opció política molt deter-
minada i l'acceptació d'unes mesures
de planificació difícils de pair per
molts sectors socials. La proposició de
mesures de «desvinculació», de les
quals abans feia esment, sembla po-
der ser compartida més àmpliament
Per la UNCTAD, es tracta d'«una mi-
llor adaptació dels programés (d'estu-
dis) a les necessitats del desenvolupa-
ment (nacionals)». Existeix, en efecte,
un camp considerable de sectors es-
pecífics «en els quals cal ampliar la
«indigenitzàció» dels sistemes de capa-
citació professional i assolir un equili-
bri adequat (amb les possibilitats del
país) pel que fa a la formació profes-
sional de nivell alt i mitjà». Natural-
ment, l'eficàcia d'aquesta política té
els seus límits estrictes que ho li per-
meten de resoldre el conjunt del pro-
blema. Un país pot estimar que les se-
ves necessitats primordials demanen
la capacitació d'agronomistes, però si
això tanca la porta a la formació d'al-

tres especialitats per les quals no exis-
teix una demanda inmediata, l'eco-
nomia corre el risc d'estancar-se en
un desenvolupament rural exclusiva-
ment. De fet, l'èxode de cervells és,
alhora un símptoma i un element
agreujant d'una situació general de
desigualtat/ de desenvolupament de
l'economia internacional. Mentre
aquesta desigualtat persisteixi, el pro-
blema no estarà enterament resolt.

Naturalment, no es tracta de pro-
gramar desde la neixenca el destí pro-
fessional de l'individu ni de tancar les
fronteres a la gent que vol marxar, si-
nó d'assegurar, com ho diu el docu-
ment de les Nacions Unides, «que la
migració de personal qualificat no si-
gui una mera conseqüència o confir-
mació de la debilitat o la pobresa dels
països d'origen d'aquest personal, si-
nó un intercanvi gràcies al qual es
promoguin els interessoss del països
exportadors i importadors del perso-
nal qualificat, amb un reconeixement
apropiat del benefici recíproc». De
moment, aquests objectius semblen
ben utòpics però caldrà que es tinguin
en compte el dia en què hi hagi una
millor determinació d'instaurar una
millor justícia. •

Tirabuixons NÚRIA POMPEIA

CAY&OUAU?
l
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CATALANA DÉ GAS I ELECTRICITAT

iTècnics, quadres
sindicalisme de classe
ISIDOR BOIX

En votació secreta, i sense participació dels tòchics i quadres,
els treballadors de Catalana de Gas es pronunciaren, en més
d'un 50% dels vots, per un augment proporcional, percentual,
dels salaris. - . . • » . .• - • • > > * > . s . - u , - . . «•••>:?.;<.•.:••<>

La secció sindical d'UGT de ,l'em-
presa havia donat suport obertament
a aquesta solució. CC.00. havia propi-
ciat per escrit un augment 25 % lineal
i.75 % percentual, però aquesta pro-
posta no arribà a assolir ni tan sols el
10 %, entre altres raons, perquè les
mateixes CC.00. van recomanar de
paraula votar per la proposta que re-
sultà guanyadora;, la de l'augment
p r o p o r c i o n a l . •>.; ; ' ••••• > •,••"••;.-. •-:;

>> Aquests fets poden semblar sorpre->
nents. Segurament tenen pocs prece-

. dents. Signifiquen en la pràctica un
trencament del clixé (trucat, però en-
cara amb força adeptes) de: «augment
lineal = sindicalisme de classe; aug-
ment percentual = sindicalisme
groc». I desvetlla de nou el vell tema
del sindicalisme de tècnics i quadres i
llur necessària integració en el sindi-
calisme de classe'. ; " ; . .
, En el cas de Catalana de.Gas el po-

sitiu aVenç pràctic en el tema s'està
realitzant de forma traumàtica. No és
senzill i la manca d'una perspectiva
global clara dificulta notablement les
coses. Arrenca d'una situació de re-
presentació, sindical a .. través, d'un
Consell de Delegats que ha tingut la'
virtut de propiciar una pràctica sindi-
cal configurada en grups «homogenis»
i> que ha garantit la presència de
tots els corrents i organitzacions sin-
dicals, CNT inclosa, i de tots els sec-
tors, «mandos» inclosos. Aquesta expe-
riència, però, s'acaba, no pot conti-
nuar en l'actual panorama sindical
que aguditza les tensions existents,
però permet trobar-losj sortides que
garanteixin la incorporació de la ma-
joria de treballadors, «mandos» inclo-
sos, en un sindicalisme de ,classe ma-
joritari. , .... .v
I El ."debat- sobre l'increment salarial
esclatà a Catalana quan la negociació

del conveni arribava al final. Ja s'ha-:
via .assolit, augments salarials del
15 96, millores en l'escala de jubilació
anticipada/ reforma de l'escalafó que
suposa una notable reducció,en el
nombre.de nivells salarials i augments
salarials per; a més de la meitat de la
plantilla el proper ï er. de juliol, incor-
poració..,del «complement salarial» al

salari basei reconeixement dels drets
sindicals1 amb.inclusió explicita del
dret d'assemblea en hores de treball,
reconeixements de les seccions sindi-
cals i hores per a l'activitat dels dele-
gats sindicals,...;? r ; • ,,

: El perill de ruptura es produí a
l'abordar-se el tema^de com repartir
el. 15 % d'augment .aconseguit. Tema
que,.com tots, no pot plantejar-se al
marge d'un examen de la situació
concreta en. l'empresa. I; a Catalana,
el ventall de salaris reals entre mí-
nims i màxims és d'l al 2,8. Ventall
que, trencat l'esquema dogmàtic dels
augments lineals com a únics defensa-,
bles, permet plantejar-se precisament
com a més adequat un augment pro-
porcional, i situar els problemes més
en el fons del problema de la burocra-
tització de la jerarquia laboral,'en la
necessitat d'un procés; de formació
continuada, de la intervenció dels tre-
balladors en l'organització del treball,

QUE MSSA AMB!VABSENTISME?
P E P M O L S O S A •••'••"••: • ; •

La patronal afirma que és el gran
problema del país: que si seguim fal-
tant al treball, no hi haurà qui salvi
el país. Un dirigent de la CEOE a Ca-
talunya ha- dit que «està absoluta-
ment demostrat que Ja taxa d'absen-
tisme arriba al 16% o el que és igual,.,
que els treballadors, eh promig, fal-
ten al treball uns 40 dies per any»..

Primera qüestió: això és així
realment? El nostre país ós potser el.
més desinformat d'Europa, els estu-
dis i estadístiques sobre aquest i al-
tres problemes no i existeixen. Els
pocs intents realitzats, molt respec-
tables i encomiablés; disten, força de
representar un èiifoc homogeni, sis-
temàtic, «científic» de ,1a» realitat.
Aleshores, amb aquest estat dè' co-
ses, per què no'parlar d'un d'aquests
estudis (del Servei. Sindical:;. d'Es-
tadística) que assenyala per à ï'arty
1977, àí-nostre país, una taxa d'ab-
sentisme del 8%? j

La patronal ;parla dels professio-
nals de la baixà/de la facilitat amb
què els metges de la Seguritat Social
donen la baixa,, Admetent que
aquests fets esdevenen, qui ha de-
mostrat elj>es que tenen aquest ca-
sos sobre el total d'absències al tre-
ball?

— Perquè no es tracta tant de reco-
llir estadístiques., globals,, com d'a-
profundir i analitzar les cauàes del

"fenomen. En cas contrari; podem es-
tar donant cops de cec que serveixin
per a. molt poc. És coherent, és ade-
quat seguir una política «repressiva»

* de l'absentisme, a base de.convertir
els metges deTempresa en-policies,
à base de. contractar detectius pri-
vats, a base de sancionar els. absen-
tistes? -,_ i \ \.;., *\i*t^J. ',

Entenem que n'crva per aquí. Tot i
la manca d'estudis que expliquin la

; realitat, nosaltres proposem un es-
] quema d'anàlisi qüe pot ser útil.
\ Els\ factors o causes que poden
.motivar l'absència individual aLtre-
•ball poden ser: ,\ ; «

>. ...1-) malalties comunes/; embaras-
sos, maternitat; \ ^ •*'; } i -,..

• 2) servei militar;- excedències per
diverses causes (activitats polítiques,
sindicals, de formació, etc);

3) permisos varis: visita al metge,
assistència a enterraments, casa-
ments, etc;

4) malalties professionals, lesions
per accidents;

5) necessitat d'atendre familiars
(fills, avis...). La manca d'eÇ^PJ"
ments col·lectius (guarderies, pi
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Catalana de Gas i Electricitat, pràctica sindical de tècnics i quadres
en el marc del sindicalisme de classe. , ,,.,..

en els sistemes d'ascens... Oblidar-se
que aquests poden ser els temes fona-
mentals, tancar-se en exigir simple-
ment més diners per 'als què «menys
cobren», pot significar fomentar la di-
visió entre els propis treballadors» així

cònr la penetració del sindicalisme
groc entre els quadres. I es conrea al-
hora, no ho oblidem, el sindicalisme
gremialista també entre els treballa-
dors de tallers. Això no fóra realment
sindicalisme de «classe», doncs, per a

* ser-ho, - ha^de ser capaç d'abastar i
~ mobilitzar,.eL conjunt idé Ja .classe, el

conjunt d'assalariats.

La indefirúció de les centrals sindi-
- cals'i sobre: el teinàr ïlur timidesa en

abordar-lo, esta provocant una peri-
llosa manca d'iniciativa del sindicalis-
me de classe en aquests medis. Situa-
ció de la qual resulta difícil sortir per
l'escassa incidència dels propis tèc-
nics i quàdreé dintre les centrals, inci-
dència éri tant qúe represé^ntànts, no
individualment coín a lluitadors d^à-
v a n t g u a r d a . •' - • • • ' • - ; - j ' ^ - l i » · ; -K'- '• •"• :;1-

L'experiència de Catalana de Gas i
Electrici tat podria servir per
plantejar-se; en primer lloc a la prò-
pia empresa, un problema difícil, però
possible d'abordar a partir d'una ex-
periència concreta. Experiència en la
qual, malgrat totes les limitacions, s'-
ha resolt positivament en la línia de
fomentar la pràctica sindical dels tèc-
nics i quadres'en el marc del sindica-
lisme de classe. • t í l f - í í . - , HM:-

tals, residències) impedeix l'assitèn-
c i a a l t r e b a l l ; ' •'•• -••'•'• :•.-• • •

6) fatiga, cansament acumulat,'
tensions nervioses. L'organització
del treball, els ritmes, la càrrega de
treball, T ambient del mateix,'provo-
quen qüe l'organisme digui «prou»,
que necessiti una pausa, un repòs
p e r a r è f e r ^ s e ; • : : ,;•••.•-••.••

. 7)'condicions de vida dolentes. Els
llargs trajectes de casa al treball, les
característiques de les vivendes, la
manca de locals per al lleure, impe-
deixen que les hores, de no-treball si-
guin un,veritable repós;;

8) manca d'interès, de motivació
pel treball, Les actituds dures i auto-
ritàries de l'empresari i dels seus en-
carregats, els>; trebaUs >monòtons,
ouits( de contingut, de respons abili- .
tat, l'«ordre i disciplina» repressius a
la fàbrica, etc.·provoquen una sèrie
aactitudes i,,frustracions que fan
Perdre ,tota il·lusió pel treball;.
^9) la crisi de la societat actual. El

consumisme, la manipulació de ne-
cessitats, el produir per,produir,!'a-
ur, el funcionament «incontrolat» de

i economia, l'individualisme i la
S P fu t l V Í t a t ' l a Wpocresia de la
ttorai burguesa, etc, provoquen en

• W * casos:actituds;dé no-col.làbo-
treb»k a m o m a ^?àc ió , d'abandó:
lrebalar, per a què?; ^ ' - v

1Q) u n a certa «picaresca»; En una

situació de foment de consumisme,
amb sous relativament baixos, amb
el. foment de models de vida i,de
conducta «a l'americana» (pensem
en les, pel·lícules de RTVE), amb un .
funcionament de la Seguretat Social
heretat del feixisme paternalista i
tolerant, és lògic que alguns treba--
Uadors optin per r«escà^üeig», 'per
simular la baixa per fer hores- à un
altre lloc, per exemple.
• Hem de destacar que estem par-
lant d'absències individuals al trer. r
ball. No poden posar-se en el mateix
sac les hores dels delegats destina-
des a activitat sindical, ni les hores
d'assemblees, ni les hores d'atur o ^
vaga* liom pot parlar llavors d'hores
no treballades, però. no d'absentis- >
me. Les actuacions possibles no són
les mateixes: no es pot combatre
l'absentisme limitant les hores d'as-
semble a o exigint la renúncia al dret
cle vaga, com molts empresaris pre-
tenen.
: Si tot això és clar, sembla evident
que és urgent estudiar; què passa
realment amb l'absentisme, quines
són les xifres reals, quina és la im-
portància, de cadascun dels .factors,,
assenyalats. Sense aquesta informa-
ció difícilment hom pot abordar el
tema amb un mínim de seriositat.

El segfüent pàsrün cop conegut af-j
fons eï tema, seria-estüdiar possibles

actuacions respecte cadascun dels
possibles factors que motiven, ï'ab-
sentisme. Perquè,- voler .arreglar
amb primes, amb incentius econò-
mics allò que pot ser un problema
social, és típic de la mentalitat capi- '•
talista, però, pot ser•{-molt poc eficaç.

^ - I nosaltres no som partidaris de
l'absentisme. Nosaltres, que pensem

'''que l'absentisme és un fenomen
complex, que té molt a veure amb
les condicions de treball i de vida,
amb la crisi de valors de la nostra
societat, també estem preocupats pel
tema.

' í Perquè el nostre objectiu és treba-
llar bé, en condicions dignes, el nos-

. i tre: objectiu és' aconseguir que tot-
hom pugui ser responsable, que tot-
hom pugui participar en tot allò que
l'afecta, que tothom col·labori soli-
dàriament amb* tothom*

En aquesta perspectiva, estem
.. disposats a parlar del tema, a discu-

tir possibles accions tendint a reduir
l'absentisme, però sempre des de
criteris motivadors, de responsabilit-

, zació progressiva, que suposin crear
un bon clima de treball, millorar les
condicions del mateix. I, en aquesta
perspectiva, t les llibertats, d^acció
sindical a l'empresa podrien ser un
factor molt positiu, ií; : .*>. i
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ANYS DTNEFICIENCIA I MALVERSACIÓ DE RECURSOS

Les empreses i les eleccions municipals
Si fa unes setmanes dèiem que el

triomf d'UCD a nivell de tot l'Estat
afavoriria probablement els interessos
dels empresaris, sembla clar, però que
els nous consistoris que sortiran a
partir del 3 d'abril plantejaran tot un
seguit d'exigències a les empreses que
canviaran profundament la seva ac-
tuació prop de l'entorn més proper.

Quins aspectes poden canviar?
Un dels primers eixos ho seran les

qüestions urbanístiques. S'acabaran
els «xanxullos» per l'obtenció de per-
misos d'instaüacio, i és tindrà molta
cura en l'adequació dels assentaments
a les normes urbanístiques. Si pogués-
sim fer una estadística de les empre-
ses instal·lades irregularment en
aquest darrers anys ens estiraríem els
cabells. '

Tampoc els permisos no es donaran
tan alegrement com fins ara, sense

RAFAEL SUftOL

complir totes les normes tant munici-
pals, com de conservació de la natu-
ra, com de perillositat per al ciutadà
en general.

El control urbanístic serà doncs
una peça fonamental que afectarà di-
rectament les relacions portades fins
ara entre les empreses i els municipis.

Un altre aspecte a considerar és el
de la creació de riquesa i llocs de tre-
ball per part de les empreses, en els
termes municipals. Cada municipi
haurà d'aconseguir un equilibrí entre
activitats productives i equipaments,
equilibrí que lligarà molt més estreta-
ment les empreses als interessos glo-
bals del municipi, amb la qual cosa el
sentit social, d'aportació als interessos
col·lectius més immediats es. farà més
palès: l'empresa quedarà condiciona-
da i per tant, arrelada al seu entorn.

S'obrírà un debat sobre la partici-

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

Un equip de professionals és a la vostra disposició per Informar-
vos, en cada moment, de les millors I més convenients Inversions que
amb rendabilitat, liquidesa i seguretat, ofereix el mercat de capitals a l'in-
versor, tant individual com institucional.

Partim de la vostra situació personal per seleccionar entre:

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

aquell o aquells valors que s'adeqüin més a les vostres necessitats i
preferències.

SERVEIS CENTRALS: Còrsega, 301, entl. 1 .• Barcelona (8)
Tèlex 50537 FNCG - E. - Tels. 218 0 4 0 0 - 218 06 65

pació de les empreses a la creació de
llocs de treball, llur contribució a la
millora de les condicions econòmiques
i ecològiques del municipi, que afavo-
rirà el coneixement per part dels ciu-
tadans de les aportaciones de les em-
preses en tots els aspectes.

Un altre eix que en sortirà clarifi-
cat amb la constitució d'ajuntaments
democràtics, sobre tot en els munici-
pis grans, serà l'actuació de les em-
preses municipalitzades de serveis pú-
blics. Aquestes hauran d'ésser un mo-
del per a tothom. S'acabarà amb tants
anys d'inexperiència i de malversació
de recursos que han afectat gairebé
totes aquestes empreses. ,

També caldrà establir un nou tipus
de relacions entre les institucions fi-
nanceres, bancs, i sobre tot caixes lo-
cals i comarcals, i les necessitats fi-
nancieres dels municipis. Podria
apuntar-se en aquest aspecte la possi-
bilitat que les caixes d'estalvi locals
fossin els «tresorers» dels municipis,
administrant correctament les puntes
i desfasaments de tresoreria munici-
pals, tot aportant-hi l'equip informàtic
pel millor coneixement de les dades
econòmiques i financeres del munici-
pi.

En fi, les actuals eleccions munici-
pals esdevenen en un moment històric
molt adequat per tal que les empre-
ses obrin les seves portes en un diàleg
sense temors amb els interessos de-
mocràtics del municipi. Aquest diàleg,
absolutament necessari si volem mi-
llorar la convivència' democràtica,
permetrà, a més, el respecte que es
mereixen moltes activitats producti-
ves per la seva contribució a la crea-
ció de riquesa, i al mateix temps, per-
metrà destriar totes aquelles activi-
tats tan especulatives com destructo-
res del medi ambient que són sociai-
ment rebutjables.

Als bons empresaris els to?
tenir ajuntaments democràtics í *
societat no li convé ni tenir emp
que malversin els recursos, ni
saris que s'aproBtin dels avantatge
d'úna societat tancada. •
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Manilla d9oros

Com una
xarxa
d'espills
ALEX BROCH

Josep-Lluís Seguí és un nom relativa-
ment nou dins la narrativa valenciana
malgrat ser més conegut en d'altres àm-
bits culturals, com el cinema i les arts
plàstiques. L'any 1977 quedà finalista al
premi «Andròmina» de novel·la amb Espai
d'un ritual, guanyant, aquell any, Josep
Piera amb Rondalla del retorn.

Espai d'un ritual (1), editada fa poc, es-
tà a mig camí de les novel·les on és pre-
sent una recerca del llenguatge narratiu i
aquelles que vulneren l'estructura lineal
de la novel·la tradicional, Espai d'un ri-
tual es desenvolupa a partir de la lectura

Ale* Broch

d'un quadre, «El rapte de les filles de Leu-
cip», de Rubens, que suggereix a l'autor
diferents .interpretacions d'aquest rapte i
possible violació que el quadre pot donar a
entendre. A partir d'aquesta imatge, hi ha
una actualització i trasllat temporal i, pa-
ral·lelament, es reprodueix, en un passat
immediat, constantment al·ludit, una refe-
rència a un rapte i violació de dues ami-
gues. Però tot el text oscil·larà entre la
realitat i la ficció, el somni i el desig. De
manera que no sabrem exactament del tot
si hi ha hagut rapte i violació a les dues
amigues o, si bé, la insatisfacció i frustra-
ció individual porta a desitjar aquesta vio-
lació o acte sexual violent que satisfaci la
seva sensualitat desitjant. La mitologia a
què al·ludeix el quadre de Rubens, el
somni-desig de les dues amigues i la situa-
ció actual s'entrellaça i dóna pas a una
realitat més ampla i que dona marc a tota
la narració.

Aquesta neix d'un encontre, d'una reu-
nió de sis amigues, una tarda a casa una
d'elles. Són sis antigues companyes d'es-
cola. Aquesta trobada dóna lloc a la con-
fessió de les «neures» de les sis, de llur
matrimoni, de llurs experiències sexuals,
essent, com hem dit, el cas de dues d'elles,
el rapte-violació esmentat. El lloc de reu-
nió és l'espai on es desenvolupa la con ver-"
sa que porta, en una de les lectures possi-
bles, a la repetició i representació de la
violació a que han estat sotmeses les dues
amigues, Marta i Matilde. Així les sis
construeixen el ritual de possessió-vióladó
que van viure o somniar-desitiar les altres
dues, quan eren adolescents en una platja
solitària per dos homes -gi tanos- , física-
ment bells, que anaven a cavall, com Cas-
tor i Pòl.lux, anomenats els Dioscurs, els
dos homes que raptaren les filles de Leu-
cip, tal com ens mostre el quadre de Ru-
bens.

Tot aquest joc-ritual-cerimònia ens és
narrat quatre vegades. De manera que ni
hi ha una estructura lineal sinó quatre
processos successius que plantegen un
mateix tema: la trobada de les amigues i
la seva conversa. La repetició de situa-
cions crearà el teixit narratiu, el mirall de
reflexes, que el lector coneixerà a través
de la lectura de les quatre parts-unitats
del text. Hi haurà, doncs, repetició de si-
tuacions, referències, pensaments, ac-
cions, sentiments, desitjós i mots. És una
estructura per suma i acumulació de les

quatre parts. «Teixit», la primera, és la
més amplia i complerta. Mostra el nucli
de,la situació però el lector encara dubte
del propòsit de la narració. «Recinte amb
espills», com uns espills que reflecteixen
un cos, reprodueix el nucli narratiu: en-
contre amigues, possible rapte-violació de
les dues i preparació per a l'escenificació.
Totes aquestes situacions narratives tor-
nen a ser presents a «Materials suscepti-
bles de dubte». I, finalment, a «Poste en es-
cena», es reprodueix la situació somniada,
desitjada o viscuda i les sis amigues «esce-
nifiquen» el rapte i violació de Marta i
Matilde.

Tot aquest procés reiteratiu es recolza,
també, en el llenguatge. Hi ha moltes re-
peticions i el ritme és àgil i ràpid. La man-
ca de puntuació facilita una lectura a ve-
gades galopant; La lectura, tant en el llen-
guatge, com a les situacions que planteja,
és enormement sensual i eròtica. L'alter-
nància passat/pressent és un altre factor a
tenir en compte. Hi ha dos passats. El del
quadre, un temps passat, mitològic i el del
record "de les sis amigues. Record de l'es-
cola, dels jocs, de l'adolescència. Junt als
dos passats, el present de la reunió. No hi
ha una transició entre tots aquests temps.
Es passa d'un a l'altre indistintament. El
tema de conversa de les amigues, les opi-
nions, els plantejaments són, evidentment,
una manera de caracterizació dels perso-
natges. En auest punt és interessant veure
com s'estableix l'eqüació goig-pecat, cos-
pecat, coit-pecat o cos-perdició davant
cor-salvació com una conseqüència del
pes i influència dels valors morals i educa-
ció religiosa rebuda per les sis amigues en
llur etapa de formació.

Espai d'un ritual es llegeix, doncs, com
una xarxa de situacions i fils narratius
que es repeteixen i s'enllacen. Aquest és,
probablement, l'interès, a nivell d'estruc-
tura narrativa, d'Espai d'un ritual, una
xarxa-teixit de referències que s'encreuen
contínuament per crear la totalitat del
text. Ens trobem, per tant, davant un altre
text-novel.la que estableix i presenta una
recerca i invertigació en el camp de la
pràctica narrativa dins la nova generació
de narradors catalans, que aquesta vegada,
i no és la primera, ens arriba, també, del
País Valencià.

(1) Espai d'un ritual. Josep-Lluís Seguí. Eli-
seu Climent Edit. València, 1978.
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JORDI CARBONELL

El primer «Sant
Jordi» rossellonès
XAVIER FEBRES
Un caixer de banca perpínyanès va decidir un bon dia,
prop dels cinquanta anys, d'aprendre a escriure en la seva
llengua i d'intentar fer novel·les. Deu anys després, acaba
d'esdevenir l'únic guanyador rossellonès del prem} més
important de novel·la catalana. Aquesta ós la trajectòria
desconcertant de Jordi Carbonell, llorejat amb oi Sant Jordi
d'enguany per l'obra Un home qualsevol.

• Ell no ho sembla pas, un escriptor
qualsevol. Per començar, és conjunta-
ment amb Pere Verdaguer l'únic no-
vel·lista rossellonès en llengua catala-
na existent. Que se sàpiga, no n'hi ha
d'altres. No hi ha, senzillament, no-
vè Llisti ca catalana al Rosselló (con-
tràriament a la poesia relativament
florent i a alguns intents teatrals). I
fins el 12 de desembre passat, pràcti-
cament ningú no sabia al Rosselló que
existís altre novel·lista que l'excepció
institucionalitzada de Pere I l'Únic
(Verdaguer, és clar). .

No obstant, n'hi havia un altre, en-
totsolat, deliberadament aïllat, auto-
didacta total, solitari, individualista,
voluntàriamente marginat dels cer-
cles (les capelletes?) culturals de Per-
pinyà consagrats prioritàriament a -
despcctricar sobre el del costat en una
guerra de posicions socio-ljteràries
habitual a tot arreu però centuplicada
a un lloc com el Rosselló on els lletra-
ferits catalans són poquets 1 sovint
malavinguts.

L'aïllament de Jordi Carbonell pel
que fa als cercles culturals del sud
dels Pirineus és idèntic, fina. el punt
que en el moment de guanyar el Sant
Jordi no havia posat mai els peus a
Barcelona i prou feines va tenir per
saber l'adreça d'Qmnium Cultural on
calia enviar el manuscrit quan s'hi va
presentar per primera vegatfa l'any
anterior de guanyar*ld.

Sí, jo tinc un estil a part, diferent,
Soc individualista, en el sentit que tot
m'ho ho fet iol. De les lletres rossello-
neses, no en conec res. Só que surten
de tant en tant algunes reviqtetei ca*
talanea d'aquí, però la divulgació no
va méi lluny d'aquelli mateixos que
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les animen. El conjunt de la novel·lís-
tica catalana em sembla molt superfi-
cial* Sempre parlen del mateix: la
guerra civil espanyola, l'exili, la polí-
tica, però manca la vessant de la no-
vel·la psicològica^ introspectiva, que

' és la que m'interessa a mi. Jo no es-
cric d'un personatge: «Tal fuma», sinó
que intento exposar per què aquesta
persona fuma. Així escric jo.

Primera entrevista
— escrita '

Així ho transcric jo en aquesta pri-
mera entrevista escrita que apareix a
Catalunya de Jordi Carbonell. És
simptotàtic del seu aïllament que el
guanyador del Sant Jordi d'enguany
no hagi estat encara entrevistat als
papers barcelonins tres mesos després
de guanyar-lo, fora de les primeres
impressions telefòniques emeses en la
nit del premi per a les cròniques pe-
riodístiques d'urgèneja.

Aquí no se n'fia parlat, de que he
guanyat el «Sant Jordi*, Perquè jo no
soc de cap, ni del Qrup Rossellonès
d'Estudis Catalans, ni del Institut Ros-
sellonès d'Estudiï Catalans (els ger-
mans enemics), I com que no soc
d'ells, s'estimen més ignorar-me. Sa-
ben que he guanyat el premi però no
s'han manifestat. Per contra, he vist
que Maria Àngel» Anglada havia re-
but tota mena de compliments de part
deU teus conciutadans de Figuerei,
arran d'haver guanyat l'últim Premi
«Josep Pla», Aquí, tots, els membres de
la «dntelligèntsia* formen part d'una de
les entitats. I li no W estàs arrengle-
rat, fora. No hi Jia cohesió entre la
«intelligèntaia» ilnò, pen «1 contrari,

De ^es lletres rossellonesses, no en çoneo m

oposició. Jo no tinc militància, nomói
soc militant de la literatura. No em
molesta ser l'excepció. Només, pretenc
fer la meva feina i que em deixin ei-
tar.

Vocació tardana d'escriptor i d'es-
criptor rossellonès en català, la llen-
gua dels pagesos i dels avis, la paren'
ta pobra del francès de la grandeur,
que és la llengua-per-a-les-coses-se-
rioses, segons la mentalitat oficial sos-
tinguda per l'aparell cultural de l'Es*
tat.

Català normatiu^
rossellonès

Mai no m'ha interessat escriure ep
francèi. El castellà, ni el sé. Soa de
cultura francesa, evidentment No oal
oür que tpts els estudis els vaig fer on
francès i que n'estic impregnat. Però
escriure en francès ho trobaria per w>
una traïció impensable. En vaig posar
a estudiar el català normatiu, varij»
Jwrei cada dia, Vaig passar els 9W
mens de) GREC no pas per ser profes-
sor de català, sinó per disposar de 19
cultura corresponent a una person*
ime té ganes d'escriure, Dono cl&i*'1

0e catal* els dissabtes a la tarda wi
c*e fa quatre o cinc anys, perp parjlW
m'ho van demanar, per fer fervej;

Fa deu anys començà a estudiar
pbstinadalment allò que ell anomena
català normatiu, potser per compara-
pió amb la variant rossellonesa jjue
rebutja a nivell literari. El s e u ^
guatge col·loquial és d'una a p



AIXÒ HA ESCRIT
l i tiri la primera pedra

La primera novel·la, amb la qual guanyà el Premi Pous i Pagès 1975,
tracta d'un home que en retornar a Perpinyà d'acompanyar la seva famüia
a la muntanya, puja al cotxe una auto-stopista anglesa. Neix una aventura
amorosa i el dilema: marxar amb la noia o romandre amb la família? L'auto-
stopista anglesa acaba marxant sola, per no fer embolics.

El cant de les sirenes

Presentada sense èxit al Premi Sant Jordi 1977. Un jove a punt de
casar-se és víctima d'un accident en el qual perd les dues cames i l'òrgan vi-
ril. La promesa es casa amb un altre. Desigs de suicidl i trobada estratègica
amb Cecília, la sirena del mar. Reneix l'esperança, amb regust de prodigi.

Un home qualsevol

Premi Sant Jordi 1978. Un home somnia que viola i mata una joveneta
que treballa amb ell. L'endemà resulta que la noia ha estat efectivament vio-
lada i assassinada. La policia l'empresona per un crim que no ha comes i
que acaba tanmateix atribuint-se, ün home qualsevol rumia a la presó sobre
el seu destí.

La traició . , •

En procés de fabricació. Intentarà demostrar que Judas no va ser traï-
dor, sinó un traït. Les meves novel·les són molt senzilles. A la primera només
hi ha tres personatges; a la segona i a la tercera, dos i a la quarta, un sol.

agilitat normativa, a sobre- que con-
trasta manifestament amb el de la
immensa majoria d'intel·lectuals
nord-catalans que encara defensen,
en nom d'una suposada autenticitat
rossellonesa, un llenguatge amarat de
gal·licismes (tot acceptant que em
tractin d'imperialista barceloní i de
somniatruites . normatives, apunto
només una constatació punyent que
exigeix un debat més ampli). ... .

Jordi Carbonell no dubta en
enfrontar-se als seus conciutadans.
No entra en el debat rossellonès-cata-

là (plantejat sovint de manera abe-
rrant, com si fossin dues parles oposa-
des. Ai, el búnquer-camembertt). Car-
bonell ha pres partit des de fa temps,
de manera personal, sense amoïnar-se
de les conseqüències o de l'oportuni-
tat col·lectiva que pugui tenir la seva
postura.

La novella catalana,
internacional

Jo no escric literatura rossellonesa,
sinó catalana i internacional. No

m'interessen els particularismes ros-
sellonesos. Soc un purista, en efecte.
Si novel·les com «Les claus del regne»
0 «Per qui sonen campanes?» hagues-
sin estat escrites en català, haurien
tingut èxit internacional. Cal acceptar
que la novel·lística catalana no ha tin-
gut fins ara gaire projecció internacio-
nal. Fora d'«El carrer de les Camèlia»
1 alguna cosa més, què es coneix? Si
pel món es passegessin molts llibres
amb la menció «Traduït del català»,
seria més útil que totes les manifesta-
cions que es puguin fer. Cal una lite-
ratura catalana de nivell internacio-
nal que interessi tothom. No dic que
jo ho aconsegueixi, però aquest és el
meu intent. *

Havia guanyat fa quatre anys.el
desaparegut Premi Pous i Pagès de Fi-
gueres (300.000 pessetes, com el Sant
Jordi) amb la novel·la Li tiri la prime-
ra pedra, encara inèdita. Amb la que
està escrivint ara pensa presentar-se
al Prudend Bertrana, concedit a Giro-
na. . .. . • ' . - , , : ...":. /

M'agrada competir, encara que fins
ara no m'hagin publicat res, tot i ha-
ver guanyat el Premi Pous i Pagès.
Però jo estava convençut que el que
feia era bo i que un dia o altre sorti-
ria. Si no m'ho publicaven, guardava
la novel·la a un racó i em posava a es-
criure una altra. Ja les publicaran, jo
sé que son bones. Es qüestió de temps,
d'esperar, de paciència. Les rellegeixo
sovint, i si no m'hi avorreixo és que
segueix sent bo. Jo em faig l'autocríti-
ca constant de les meves novel·les. Un
bon autor ha de ser un bon crític.

La novel·la de Jordi Carbonell Un
home qualsevol premiada amb el Sant
Jordi està a punt de sortir, editada
per Proa, coincidint amb la Diada del
Llibre.
* Crítics, a les armes! I els criticaires
darrera.

Llibres i novetats PERE ANGUERA

RÚBIA, JOAN DE LA: Passat-
ge. Ouaderns foc nou, 11. Edi-
cions Epsilon.

Primer llibre de poemes d'un dels finalistes de la darrera convocatòria del
premi Amadeu Oller, en el mateix registre líric que en l'obra publicada pel
premi, però en una temàtica totalment renovada. En el llibre es barregen la
nostàlgia autobiogràfica del període escolar i la denúncia social, que consti-
tueixen .una suite de poemes encadenats.

VERDAGUER, JACINT: Cani-
80 Selecta. 2. Editorial Selec-

1 9 7T1
ps.

Poema èpic escrit amb gran varietat mètrica, la relectura del qual confirma
el gran domini que sobre el ritme i la llengua tenia Verdaguer i l'important
paper que jugà en la purificació del nostre llenguatge durant la Renaixença.
Canigó, inspirat en llegendes del Pirineu, farcit de vibrants descripcions de
les seves serres, ha estat considerat el poema èpic nacional de Catalunya.
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LLIBRES FEMINISTES

La dècada dels setanta està resul-
' tant ser. la dècada del feminisme o,

com em deia una noia,'la dècada'en
, què l'home, séhse peídre el poder,
s'està posant a la defensiva: El món
masculí, en la seva avantguarda, ha
pogut lluitar/sense excessiva-mala

• consciència, en favor dels esclaus,
dels obrers, ílel Tercer Món, dels

' nens. Però no* demostra cap entu-
siasme en el moment de lluitar en
favor'de l'alliberament de la dona,
en el fons perquè sap que lluitar en

1 favor d'ella és lluitar contra els seus
propis'interessos, i en la superfície
perquè no creu que la dona es trobi
en una situació semblant à la dels
altres grups abans esmentats. Es cri-
ticà molt als partits, i jo mateix ho
faig, perquè els seus programes són
d'una vaguetat, i ambigüitat nota-

' blesr però pel que es refereix à la do-
na sembla que els«partits siguin una
mica —només una mica- més cons-
cients d'aquest problema que els ho-
mes particulars. Com a mínim a ni-
vell propagandístic.

••*" Tanmateix és evident que l'òptica
masculina va completament errada
pèl que fa a l'alliberament dé la do-
na. Una anàlisi una mica seriosa de
la qüestió demostra que, amb tal
alliberament, l'home no hi perd, més

: JOSEP M." GARANDELL

• aviat hi guanya, si pèrdua i guany
\ són considerats en termes de desen-
volupament humà, de presa de cons-'
ciència, de millora dé la cómunlcà-
ció interpersonal, etc. Les dones no
acostumen a recordar aquesta ves-

: sant de la qüestió, massa preocupa-
1 des com estan en els seus propis pro-
blemes i lluités. ,. , . *

\ , Esmentaré, seguidament, algunes'
: obres, dé recent aparició; relatives à\
la qüestió feminístàï En primer lloc, '

; el llibre d'Amparo Moreno «Miyeres
5 en lucha. El movimiento feminista
\ en Espana» que ha publicat l'Edito-
: rial més preocupada per aquest tf-'
pus dé problemes i per mols altres

1 de gran actualitat, com «Padrè, Pa- ,
tron, Padretérno» de Joyce Lussuj
«Dos pioneros de la liberación se-
cualf Ed. Carp enter i H. Ellis. Homo-
sexualidad, feminismo y sooialismo»,
«La homosexualidad femenina» de
Ursula LiniihoíT, o «La mujer: un en-
foque àntropólògicojí de M. Kay!

Martin i Bàrbara Voorhies, El llibre
de la Moreno és imprescindible per a
conèixer el naixement i desenvolu-
pament del feminisme al país. '

Per la seva part, Antonina Rodri-
go publica (a Plaza & Janés) «Muje-
res de Espana». Aquesta escriptora
que/com la Moreno, també viu a

Barcelona, pssa revista a una sèrie
de donés distingides a Espanya, com
la Pasionaria, M, Teresa León, Vic-
toria Kent, etc;;, Quatre llibres més;
d'autors espanyols són: «Lengúaje* y
discriminación sexual», d'Alvaro
García Messeguer (Cuàdernos para
el Dialogo), «Cuaderno Feminista, In-
troducción al Seíf-Help», dè Leonor
Taboada, de gran utilitat practicà
(Las desobedientes I, Ed. Fontanella)
i «Qué es el aborto», de la Dra. Asun-
ción Villatoro i Magda Oranich (La
g a y a c i è n c i a ) . * •*••••••'•• -

El llibre que està fent furor és la
novel·là «Mujeres», !de ,Marüyn
.French (Argos Vérgara), molt nota-
ble en la presentació sicològica i so-
ciològica' d'un grup de dones norda-
mericanes, que varen ser educades
en la moral tradicional però que
l'any 68 fan el pas a la moral dè l'a-
lliberament. En la mateixa Unia, en-
cara que menys punyent, la novella
d'una altre escriptora d'Estats Units/
«El mejór lugar» de Helen van Siyke
(Bruguera), la- protagonista de la
qual fa un canvi semblant. Esmen-
taré, finalment) les obres «A favor de
las niüas» d'Elena Gianini Belotti
(Monte Àvila); *i «Moral sexual y re-
presión social» d'Anton Andreas Gu-
ha (Granica ed;). •' ; i ' ^ '
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Cinema

Del cinema català (II)
ANTONI KBRCHNER

Aquesta darrera setmana un cine-
ma de Barcelona ha programat la
«Laia», la versió cinematogràfica que
en Miquel Lluch va realitzar de l'obra
literària de TEspriu, amb la Núria Es-
pert i el Paco Rabal com a protagonis-
tes. I s'ha projectat en català. 0 sigui
que no hi ha cap mena de discussió,
es tracta de cinema català.

Parlem avui del cinema català du-
rant la dictadura franquista. Recor-
deu amb quina emoció i frisança espe-
ràvem, en aquell temps, una pel·lícula
parlada en català? Les «Laies», els
«Verds madurs» i els «Baldiris» medi-
terranis, eren títols què feien un xic
de por al crític. No sabíem com fer les
crítiques. M'explicaré. Hom creia, un
cop iniciat el moviment de la nova
cançó, que calia avantposar el «puix
que és català...» a qualsevol altra con-
sideració crítica. S'havia de fer pàtria i
aquell «entre tots ho farem tot» gai-
rebé ho justificava tot, i aquest
«tot» airjbava fins a les formes d'art i
d'expressió com el cinema.

No, això no ha estat mai correcte i
sempre que hem volgut dir-ho en una
ressenya a una pel·lícula catalana
hem rebut a tort i a dret. D'en «Baldiri
de la costa» es van escriure' ditiràmbi-
ques crítiques i el cert és que la pel·lí-
cula sempre hà estat un rave. Res
d'intent de cinema popular, simple
transposició. a imatges d'una obreta
teatral que va fer riure a là menestra-

. M adicta al Romèa i a en Joan Çapri.
Però, com, a proposta cinematogràfi-
ca, res de res; una simple.il·lustració
encartronada de l'èxit escènic. „

«Verd madur» tampoc no và supo-
sar gairebé res de nou, però la fita
«una pel·lícula en català va servir
Perquè hom en parlés amb més res-
Pecte i indulgència del què el melo-
Zma e s mer6ixia. Èl públic no va
^respondré à la convocatòria del
«Puucque és català...» i el film va pas-
sar sense pena ni glòria. • '

j a e r a una.altra'cosa. E.s-
E s P e r t ' m ^ u e h o m

; n e m P l a t f o r t- U n ktent,
respectable com poc reixit. La

«Laia» d'en Miquel Lluch podia, resul-
tar avorrida però de totes les esmen-
tades era la que més aconseguia fer-
nos una proposta autènticament cine-
matogràfica, i,. '

•'• Ara ens arriba la nova que per Set-
mana Santa, concretament el dijous i
divendres sants, ei mateix local on es
projectava la «Laia» presentarà «El
Judes» en un programa que recordarà
els que, malauradament, hem patit
durant tants anys. «El Judes» la va
produir l'Ignasi F. Iquino a I1 any
1952. Aleshores và fer-ne dues ver-
sions. La catalana va estrenar-se al
cinema Capítol, a «can Pistoles», com
popularment es coneix -
el cinema de les Ram-
bles, però ben aviat
iva haverse de retirar
del cartell i seguir
amb la versió castella-
na.

«El Judes» durant
molts anys era una
peça útil per a parlar
de la repressió amb
què l'Estat Espanyol
tractava el cinema ca-
talà. La Passió d'Espa-
rraguera quedava fit-
xada a les imatges per sempre més.
S'inmortalitzàva una de les tradi-
cions,, teatrals més arrelades en els
nostres pobles. Com, a cinema no va
resultar una gran pel·lícula però sí
que pot considerar-se com una obra
curiosa en el contorn d'aquell

' temps. .. ,•: . . ,.:]\ ., ....,,'. ,'

- Molt més tard, amb «La ciutat cre-
mada», el cinema català recuperava

' là possibilitat de produir obres que in-
teressessin a molts espectadors. Tam-
poc no es tractava d'una pel·lícula ro-
dona, perfecta, ni aportava res al ci-
nema com a tal, però resultava un

\«Laia»: dels primers intents de crear un gran
cinema català

aturada. Ara sembla qúe hom torna a
intentar-ho. «L'orgia» ha connectat
amb el gran públic i amb els pensio-
nistes dè «l'edad de oro» que s'esgarri-
fen, amb gust, del que veuen à la pan-
talla. Es diu que molt aviat tindrem
l'estrena de la darrera pel·lícula d'en
Josep Maria Forn: «Procés a Catalun-
ya» i els emprenedors components de
«Drac Màgic», amb el suport de «la
Caixa» estan doblant al català, per als
nois i noies de Catalunya, «Un invent
diabòlic», de Karel Zeman, segons el

Jüibre de Jules Verne. . .',', , ',
Esperem que, per fi, ara poguem

criticar totes aquestes pel·lícules com
producte que no feia mal d uUs, que a f e t s c i n e m a t o g r à f í c S | 8ense oblidar
es nodia ensenvar a 1 estanger i que . . ^^A^° Ï« , . I „.,„ i-, „«„_es podia ensenyar a l'estanger i que
hom veia bocabadat còm la gran es-
perança del cinema català.

Però la producció de pel·lícules ca-
talanes i parlades en català, després
de dues aventures|més, ha quedat

la circumstància nacional que les con-
diciona però que no. hauria de
justificar-les dels seus possibles
errors.. El cinema català, sempre ho
hem dit, abans que català ha d'és-
ser cinema; si no, anem ben servits. •

39



Teatre
Televisió

Helena al temple de Venus
JOAN-ANTON BENACH

Hi ha qui sembla que ha volgut veu-
re amb «La bella Helena», com els dels
Lliure s'han tornat frívols. Hom insi-
nuaria, així, una suposada «conversió»
momentània, una mena de treva a la
seriositat, una certa profanació del
santuari teatral de Gràcia. Tanma-
teix, però, aquest nou muntatge de la
«Societat Cooperativa Teatre Lliure»
és una de les proves més eloqüents de
la profunda reflexió que aquesta com-
panyia esmerça a l'hora d'encarar-se
a qualsevulga proposta teatral.

«La bella Helena» no era pas un
muntatge fàcil si es tractava, com així
s'ha fet, de 'no deixar-se enlluernar
pels components «polítics» d'un espec-
tacle, el procés d'elaboració del qual,
des de que va interessar al seu autor
Peter Hacks, amaga efectivament
unes intencions de denúncia social
sens dubte molt vàlides però no pas
massa «interessants» com per a
convertir-les en l'eix d'un treball de
dramatúrgia prou atractiu. Feter
Hacks, autor estretament vinculat al
Berliner Ensemble i influït pel didac-
tisme brechtià, va agafar el tema de
«La bella Helena», de l'opereta de Jac-
ques Offenbach en descobrir-hi les
possibilitats crítiques que li oferia el
treball del compositor. Li plau a
Hacks el «joc dels paral·lelismes», el
trasllat de situacions històriques, le-
gendàries o literàries a una temàtica
actual. «La bella Helena era uns in-
cursió a l'àmbit dels mites grecs i el
pretext, que ja apuntava l'obra d'Of-
fenbach, Peter Hacks l'aprofita a
consciència.

Com l'autor, el traductor Kim Vilar
ha vist el vessant «seriós» de la qües-
tió: «Ha centrat (Hacks) l'acció en la
lluita de Calc as, - l'àvid i dogmàtic
sacerdot de Júpiter contra les tempta-
cions de Venus: una moral mesquina
contra l'amor i els plaers vitals. Els
seguidors de Júpiter -els usufructua-
ris del poder, els «herois»- es mante-
nen inamovibles, monolíticamént de-
formats; en canvi, els amics de
Venus— París, Helena- mostren una
evolució». Una evolució... i un triomf,
caldria afegir. Si bé es veritat que
«quan les aventures dels poderosos
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acaben en guerra, la cosa deixa de ser
una broma per al poble» —com ens
diu el traductor-, també és cert que
quan la moral castigà l'amor per un
pur mecanisme de xantatge que el po-
der posa en funcionament, els amants
escombren las normes i deixen el te-
rritori sembrat amb les banyes de tots
els estúpids «Menelaus» que partici-
pen, inconscientment o conscient, en
l'estratègia d'oracles i generals.

Ben mirat, l'única nota greu de la
proposta del Lliure ens ve de la il·lus-
tració —altrament, ben útil- que ens

I v
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tia belía Helena»: escenari de «music-hall» per a un muntatge difícil.

ofereix l'autor de la versió catalana
de l'obra. Ja sabem, per tant, la «in*
tenció» de Hacks i no es tracta pas de
trair-la. A partir d'aquí, però, com
aquell que ja està ben confessat i
combregat, el director Pere Planella
ha planejat una festa àgil, lleugera,
fresca, amb fragments col·loquials que
de vegades llastren massa la diversió
sense aconseguir però que, en con-
junt, aquestas irregularitats de ritme,
malmetin la brillantor d'un espectacle
força estimulant. En* front d'esperits
eventualment sorpresos per aquest
exercici, es pot assegurar que Pere
Planella -director amb un art indis-
cutible per moure molta gent damunt
un escenari— ha aconseguit un dels
treballs més seriosos que li coneixem,
molt més seriós, en el sentit que diem,
que aquell «seriosíssim» «Camí de nit»

que va encetar, temps ha, la magnífi-
ca trajectòria del Lliure. I

Per acollir «La bella Helena», el tea-
tre de Gràcia ha estat convertit enun
«músic hall» on l'escenari central es-
devé el principal element innovador
respecte a l'estructura que han tingui
aquests antres de disbauxa al Uarg <£
totes les seves belles èpoques. «Músic
hall» o noble cabaret ampliat -com e»
vulgui- amb una feliç acumulacw
d'idees plàstiques de (ós clar) Faci»
Puigserver. Al bell mig de l'espai esc*
nic, el forat per l'orquestra on cu*
instrumentistes aconduïts per
Puèrtolas, a més de tocar bé,
l'encert d'«acompanyar» estnci
les cançons que ens lliuren els actors,
els quals -circumstància no J J
habitual- aconseguim d'entendre •
aquest afer. Òbviament, uns no

mm-

millor que li'altres. La que canta i la
que ho fa tot millor que tots, és Anna
Lízaran, una «Helena» refeteta, distre-
ta, perpètuament esglaiada i esplèndi-
dament caracteritzada. Val à dir, pe-
rò, que el treball de tot el grup de
quinze intèrprets té la qualitat i la
vistositat que exigeix aquesta festa
que converteix el Lliure en una mena
de «temple de Venus», temple que, de-
gut a les formes gestuals i iconogràfi-
ques del «niUsic hall», hem de veure
amb la versió secularitzada d'una «ca-
sa del poble».

Espectacle popular, doncs, «La be-
lla. Helena») a desgrat d'alguns mo-
ments baixos de tó, no és mal un joc
gratuïtament disbauxat. Pere Planella
ha pres ben bè la mida a. la diversió, i
^ catxònderià del tema que en altres
mans s'hauria traslladat al bàndol del
«passotisme», ós la substància d'iin
S t esplòndid' acuradament tre-

- L'immórtal sabotejador
i actuar damunt el títol del

feia a «Les Salades de
i» n.° 7-IV-79). Per comptes

''nova" actriu per a un
» el sabotejador canviava el
tp 4 qualificava Villon d'«ac-

Swarà"ïmï í ^és de d n c* c e l it« any»-96'* va &t*í T^'f0* qvl* d'eU no
.., «?wer rea ri** del 1463 i es desco-

i, anem e veure al, a
3S descabdella un

«B parapsicologia! Potser sí
P°aem cQnflMífòba Bntrfl nosaltres. Si ho
Oclusiva ' u s of6rú-ein una gran

nebtia
través
qUe

Què volen els espectadors
catalans?
JOSEP M." BÀGET

La segona part de l'enqÚesta realit-
zada per TVE amb relació als progra-
mes catalans fa esment de les expec-
tatives dels. espectadors de cara al fu-
tur d'aquesta programació. Gal assen-
yalar que les preguntes fetes als es-
pectadors romanen dins d'un context
possibilista i esquemàtic i hom no par-
la en canvi de l'alternativa real d'una
xarxa de programes catalans. De tota
manera, creiem que les dades son
prou interessants per a donar-les a
conèixer, tot i subratllant la sospitosa
rapidesa amb la qual s'ha menat
l'enqüesta. "

La temàtica a tractar en els progra-
mes, segons els espectadores, ha d'és-
ser general i no pas estrictament cata-
lana. Així ho diuen un 47,9% dels es-
pectadors, mentres que el 21% prefe-
reix que es tractin únicament temes
catalans i un 18,4% voldria un tracta-
ment mixte però amb preferència pels
temes de casa nostra. Els telespecta-
dors catalans volen conèixer el què
passa en la nostra llengua, sembla ser
la conclusió més adient..

L'enquesta entra aleshores en te-
mes més concrets. Es parla, per exem-
ple, de la possibilitat molts cops es-
mentada de donar els programes ca-
talans pel canal UHF de 9 a 11 de la
nit. Aci hi ha un equilibri molt fort: un
34,7% prefereix veure els programes
de l'Estat Espanyol, un 35% accep-
taria la fórmula de donar-hi els espais
catalans i un 30% no ho sap 0 no con-
testa (un percentatge molt elevat). Cal
pensar que aquesta és una fórmula
«possibilista» i que potser molts la re-
butgen precisament per aquest motiu.
Els enquestadors justifiquen l'elevat
grau d'«abstencionisme» «dient que
molts espectadors no veuen mai
l'UHF. Quan la pregunta es trasllada
al Primer Programa, un 50,7% prefe-
reix veure els programes de l'Estat
però hí ha un 27% que Voldria veure
tots els programes en català de 9 a 11
de la nit; un percentatge cíue creiem
molt remarcable car això Significaria
gairebé demanar la instal·lació pura i
simple d'un canal català que tindria

per tant una audiència inicial poten-
cial ben considerable.

Én l'enqüesta es remarca el fet què
un 41,1% dels catalans nascuts a Ca-
talunya voldrien veure programes ca-
talans de 9 a í 1 de la nit, la qual cosa
és majoritària car el nombre de cata-
lans nascuts a Catalunya que preferei-
xen els programes de l'Estat són
només un 34,3%. Aquest punt és evi-
dentment un dels més delicats de la
qüestió car la creació d'un canal cata-
là -que seria la lògica aspiració d'a-
quest sector de públic- pot donar lloc
a una «ghettizació» potser a crear uns
marges entre les comunitats qUe avui,
en canvi, tendeixen a desaparèixer.

Hi ha una darrera qüestió que sem-
bla feta per a donar suport a la si-
tuació actual. Ens referim al nombre
d'hores i de percentatges d'emissió en
català i castellà. Segons aquest son-
deig, un 44,4% roman satisfet i con-
forme amb els actuals tants per cent;
hi tia, però, un 29,3% d'espectadores
que voldrien més programes en català
i menys en castellà; en canvi els qui
demanen més programes en castellà i
menys en català són només un 7,8%.
Les dues posicions «extremistes» són.
les que demanen tots els programes
en català i tots els programes en cas-
tellà. Curiosament el percentatge es
semblant: un 9,1% que voldrien una
programació totalment catalana i un
7,9% qüe la voldrien totalment en cas-
tellà, es a dir, partidaris de là supres-
sió dels programes del circuit Català i
diríem que de l'enterrament definitiu
d'una llengua i d'una cultura pròpies.
Sortosament aquest tipus d'especta-
dor és avui minoritari i marginal... La
realitat és que el públic vol ara i ací
més programes en català. I cal pensar
tanmateix que els vol millors i plena-
ment identificats amb la nostra reali-
tat. La gran pregunta, però, romangué
fora d'aquest sondeig. Volen els cata-
lans un canal de televisió gestionat
des d'ací i amb un control seriós de
les forces democràtiques i populars
que guanyaren les darreres eleccions?
Perd aquesta pregunta no la podien
pas fer els enquestadors de Televisión
Espanola... •
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Joventuts Musicals inicien els infants en
la música.

Música

La iniciació
musical
JORDI GARCIA-SOLER

La tasca desenvolupada per la gent
de Joventuts Musicals ha estat i és
d'allò més important en camps ben di-
versos, però té un interès especialís-
sim en el terreny de la iniciació musi-
cal, de l'educació musical dels in-
fants. Els treballs que han realitzat en
aquest camp en el decurs dels darrers
anys tenen una trascendència inqües-
tionable, puix que pràcticament
es pot ben dir que han estat els únicos
que han comprès là importància d'a-
quest treball, dedicant-hi molts esfor-
ços i esmerçant-hi bona part dels seus
coneixements.

Els diversos cicles d'audicions per
a la iniciació musical dels escolars,
que van ser endegats ja fa una pila
d'anys, han contribuït de manera de-
cisiva a augmentar el nivell musical
del país. I ho han fet, cal dir-ho, amb
una visió intel·ligent de la música com
fenomen artístic, cultural i social, sen-
se caure en cap moment en el fàcil
parany dels convencionalismes que
fan dels diversos llenguatges musicals
uns compartiments clarament sepa-
rats. Bona prova d'això han estat les
sessions recentment protagonitzades
per Andreu Lewin Richter, el progra-
ma de les quals incloïa des del «Stereo
Electronic Músic» d'Arel fins a l'«Estu-
di núm. 2» del mateix Lewin Richter,
bo i passant per l'«Estudi» i els «Con-

trastos» de Davidovsky, la «Drypsody»
de Le Cain, la «Sonata pian e fort» de
Bowsher i els «Estudis» de Brncic. Les
audicions, dedicades de manera mo-
nogràfica a la iniciació a la música
electrònica, tingueren un interès con-
siderable, sobretot perquè permeteren
establir sistemes de relació entre unes
formes d'expressió musical aparent-
ment contraposades, però en definiti-
va amb molts punts en comú.

Tanmateix la tasca de Joventuts
Musicals no es limita a unes audicions
més o menys esporàdiques, sinó que
està plantejada amb una sòlida visió
de conjunt del món de la música. Pa-
ral·lelament a les sessions, esmenta-
des, que han tingut lloc a la sala d'ac-
tes de la Sallé de la Bonanova amb as-
sistència de centenars d'escolars,
també se n'han celebrat altres a l'Ei-
xample i a Sants, descentralitzant
unes activitats que cada curs compten
amb una assistència més nombrosa i
diversificada. En aquest casos, el Duo
Internacional de Guitarra format per
Miguel Àngel Cherubito i Eulogio Dà-
valos, un parell d'instrumentistes
latino-americans d'autèntica vàlua,
van donar un testimoni eloqüent de la
història de la guitarra, oferint inter-
pretacions de peces renaixentistes per
a llaüt, a més de composicions de
Scarlatti, Sors, Falla, Tàrrega, Villalo-
bos i altres autors. I les audicions
continuaran encara amb una sessió
dedicada als instruments casolans, a
cura del grup Ara va de bo, i el jazz,
amb interpretacions del clarinetista
Jesús Rodríguez Picó, el pianista Jau-
me Doncos i el guitarrista Carles San-
tamaría, els quals hi oferiran un breu
repàs a la història del jazz, els seus
orígens, la seva significació i la seva
evolució al llarg dels anys.

Amb un historial de provada eficà-
cia, els cicles d'audicions per a la ini-
ciació musical dels escolars que orga-
nitza Joventuts Musicals són una de
les activitats artístiques i culturals
més importants i interessants que es
celebren al nostre país. A penes amb
alguns suports fïnanciers, sempre es-
cadussers, aquests cicles són l'em-
brió d'allò que en definitiva haurà
d'ésser una part important de la nova
educació, una educació en la qual
l'art i la cultura siguin molt més que
una mera referència enciclopèdica i
esdevinguin, com cal, una part subs-
tantiva d'una nova sensibilitat, d'una
nova manera d'entendre la vida. •

BsUgtó

Del bisbat
de Tortosa
JOSEP BIGORDÀ

L'espai religiós de fa tres setmanes
el vaig dedicar a la presència de cler-
gues de Catalunya en les candidatures
municipals. Per cert que, en donar la
llista dels noms, em va passar de llarg
el del Manolo Seliva, de la parròquia
de Sant Llorenç de Terrassa.

Si avui tomo al tema, és senzilla-
ment perquè hi ha fets nous, o, si més
no, circumstàncies noves.

Al bisbat de Tortosa, efectivament,
les coses no han rodat amb el respecte
a la llibertat dels candidats i amb la
normalitat que han estat manifestes a
Tarragona i a Barcelona. Els dos cler-
gues candidats —mossèn Redorat,
d'Ascó, i mossèn Sàez, de Miravet-
han hagut de donar proves d'una for-
ta resistència. Perquè la negativa del
bisbe, monsenyor Ricard Carles, ha
estat inexpugnable. I tothom sap que
una circumstància com aquesta, en
diòcesis no massa grans i, més enca-
ra, en les poblacions petites, pot exer-
cir una pressió enorme sobre les deci-
sions dels capellans.

Han arribat a les meves mans al-
guns papers que testifiquen l'existén-
eia de la solidaritat, amb els dos cape-
llans tortosins. D'alguns d'aquests pa-
pers es pot dir que contenen una lògi-
ca, pel que sembla, inequívoca. Em
refereixo sobretot a les «puntualitza-
cions», fetes per la major part del
sacerdots de la Ribera, «al comunicat
del Conselldel presbiteri», i a dues
cartes dirigides des de Miravet al bis-
be de Tortosa i al seu Consell presbite-
ral: una carta la signen els membres
de la candidatura unitària, indepen-
dent i popular, de Miravet; i l'altra,
oberta, ve avalada per l'agrupació
d'electors del mateix municipi.

Els sacerdots de la comarca de ja
Ribera, en nombre de 18, després w
remarcar que les «disposicions i n°
mes de les autoritats eclesiàstiques»»
invocades pel Consell presbiterai a«
Tortosa, no són aplicables al cas, a
senyalen i «puntualitzen», lanientan
ho, que la decisió, negativa del Conse
és fruit d'una postura del oao^
«allunyada de la comarca i la



realitat pastoral», i de no haver con-
sultat «els pobles afectats que són els
únics que poden dir el perquè de la
seva decisió». I, fent referència al text
negatiu del Consell presbiteral, els 18
puntualitzen amb ironia: «Referent a
que "a llarg termini suposarà una in-
dependència més gran per als sacer-
dots el fet de poder exercir la seva
tasca de pastors fora el Consistori mu-
nicipal que no pas a dins", creiem que
en el cas dels nostres companys, si no
se'ls deixa ajudar el poble quan i com
aquest els ho demana, la seva "inde-
pendència" serà tan gran que es que-
daran sols».

Art

Ricard M. Carles Gordò, bisbe de Tortosa

Una filosofia similar demostren les
dues cartes escrites des de Miravet.
Els membres de la candidatura unità-
ria, independent i popular, de Mira-
vet, diuen: «Si el poble ha posat la se-
va confiança èn nosaltres per aquest
servei - ja que altres conceptes de go-
vern, poder, etc. no tindrien sentit en
aquesta nova etapa democràtica-,
tots tenim que acceptar-ho sense ex-
cepcions ni evasions: Per què no els
sacerdots, si els ho demanem? No vo-
em pensar que, amagant-se darrera

l'E n ? / m e s i l l e i s generals, el que vol
església és evadir aquesta responsa-
ilitat. Si, al poble, tots seguíssim

aquest exemple de no col·laboració,
• jw no complicar-nos la vida, bé ani-
n e n els pobles...».

é s f,
1 resPecte a la voluntat del poble

ta .f8U1Ilent Principal -de l'altra car-
ció ri'«iana o b e r t a <Iue s i 8 n a l'agrupa-C10 d electors de Miravet. •

Josep Lluís Sert,
arquitecte mediterrani
ALEXANDRE CIRICI

L'exposició actual sobre Josep Lluís
Sert, a la Fundació Miró, posa d'ac-
tualitat la persona d'aquest gran ar-
quitecte català internacional. *

Josep Lluís Sert formà part d'aque-
lla colla d'estudiants d'arquitectura
que, a l'acabar la carrera, van tren-
car bruscament amb tota la tradició
acadèmica de l'ensenyament que ha-
vien rebut i van manifestar-se públi-
cament, a Barcelona, en favor de l'ar-
quitectura racional. Sert havia estat
el que, arrel d'un viatge a Paris on va
fer la descoberta sensacional de Le
Corbusier, havia portat a Catalunya la
bona nova. De resultes, el 1929, a les
Galeries Dalmau -llavors al Passeig
de Gràcia- que havien estat des de
principis de segle les importadores de
totes les avantguardes, des de l'ex-
pressionisme i el cubisme fins el su-
rrealisme, la jove promoció encapça-
lada per Sert, en la qual figuraven
Yllescas, Torres Clavé, Subirana, Ar-
mengou, Rodríguez Àries, etc, mos*
trava les possibilitats d'una arquitec-
tura tallada dels estudis històrics, ba-
sada en l'ús del formigó, els laminats,
el vidre, él cautxú, preocupada abans
que tot de funció social i d'economia i
basada en les formes del neoclassicis-
me dels holandesos i el constructivis-
me dels russos.

Sert fou el promotor principal del
GATCPAC (Grup d'artistes i tècnics
catalans per l'arquitectura contempo-
rània), entitat difusora de la nova ar-
quitectura, que edità amb eficiència
la revista AC i promogué el disseny in-
dustrial i l'interiorisme racionalitzat.

Fou també l'un dels introductors
pràctics de la nova arquitectura, amb
una obra com la casa Sert del carrer
de Muntaner cantonada Rector
Ubach, construcció de pisos duplex,
amb façana en voladís, terrasses ulte-
riors i baranes de vaixells del 1930,

Des del GATCPAC, Sert promogué
les grans campanyes de l'urbanisme
barceloní, com el pla Macià per a la
reestructuració de tot Barcelona. El
projecte de Ciutat de Repòs, que sense
la guerra d'Espanya hauria donat als

treballadors barcelonins tota la zona
des del Llobregat fins a Garraf per a
l'esplai, l'esport i la cultura, en ins-
tal·lacions d'ús col·lectiu, evitant l'es-
peculació del sòl i l'ocupació pels pri-
vilegiats. El de sanejament del distric-
te V, amb creació d'espais verds i d'e-
quípaments socials massius per a
combatre'n la insalubritat. La planifi-
cació popular de la Diagonal nova,
etc. ' ; ' - A / C . ; • • -: ••• .

En obres concretes, construí, amb
Torres Clavé i Subirana, dues obres
modèl·liques, la segona d'elles acaba-
da durant la guerra. Una fou la Casa
Bloc de Sant Andreu, primer gran pla
d'habitacles obrers al sud dels Piri-
neus, amb residències duplex unides
per galeries, formant un bloc articulat
susceptible d'ampliació. L'altra, el
Dispensari Antituberculós del carrer
de Torres Amat, que té un auditori
basat en el rebutjat projecte de Le
Corbusier per a la Societat de Na-
cions, edifici que roman com una de
les obres mestres del racionalisme
dels anys trenta.

Durant la guerra, projectà el pave-
lló de la República a l'exposició inter-
nacional de París, del 1938, que féu
sensació a l'època, per al qual enca-
rregà obres tan famoses com el Gerni-
ka de Picasso, el Pagès català amb la
falç al puny, de Miró, la Montserrat
de Juli Gonzàlez i el Poble a l'encalç
d'una estrella, d'Alberto Sànchez.

Exiliat, la fama el portà a grans en-
càrrecs per al sèu equip de Cambridge
(Massachussets), com el projecte d'u-
na ciutat sencera, la Cidade dos Moto-
res, al Brasil.

Rebé encàrrecs oficials importants
com el de l'Ambaixada dels Estats
Units a Bagdad, però les seves obres
més importants són sens dubte les
construccions escolars, biblioteques, i
residències d'estudiants per a les més
prestigioses institucions universitàries
americanes, com la universitat de
Harvard, el Massachussets Institute of
Technology. A Harvard, quan fou ju-
bilat Walter Grains, li fou donat el lloc
de degà de la facultat d'Arquitectura.
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A Europa, obres d'interès de Sert
ens permeten de conèixer-lo més d'a-
prop, com la Fundació Maeght'a
Saint-Pol-De Vence (Provença)> Testu^
di de Miró a Son Abrines (Mallorca) í
la Fundació Miró a Barcelona,

Promotor, amb 'altres; del racionà- •
lisme internacional, la seva arquitec-
tura s'ha separat de la monotonia de
les solucions impersonals i intercan-
viables que solen trobar-s'hi. La seva

' . especificitat rau bàsicament en les
constants mediterrànies que ell ha im-
posat a l'arquitectura. L'estètica dels
cubs blancs, la construcció en profun-

ditat, el valor de la llum filtrada, el
.tema del pati,,de l'atri o el claustre,
La gelosia, la volta de maó de pla, la
pedra nuaí l'obra concertada, la eerà-

' mica pòpularMa fusta... tota una estè-
tica humil, basada en la pràctica po-
pular, de ia masia continental o de la

*•' casa ; d'Eivïssay%ie * aplica pràctica-
ment a les exigències més teçniflcades
d'una manera de construir basada en
la .ciència i en les més noves possibili-
tats que la ciència ofereix, sense per
això perdre el gust per les coses senzi-
lles, pobres i autèntiques, tan huma-
nes, allí. on aquestes coses són possi-
bles..» . .;"• ' ,- ' .,. ' ";•.."' •

Esports

el futbol
ENRIC BATERES

Quan el Barca anava rera els pas-
sos d'H ans Krankl l'estiu passat, més
d'un es demanava amb escepticisme:
«un austríac? Per què el vol el Barca

_ un austríac ?». Es feia difícil compren-
dre que , de les . muntanyes i valls
austríaques poguessin enviar-nos al-
tra cosa que no fossin els contes de la
bleda de la Heidi. Ara hom parla d'un
danès, Simonsen, i entre els afeccio-
nats, malgrat que. un jugador d'aques-
ta nacionalitat,: jensen, està donant
bon rendiment al Real Madrid, hom
es torna a fer la mateixa pregunta:
«Oi que a Dinamarca allò que té més
fama és la indústria del «porno»? Com
pot ser que hi hagi bons futbolistes a
•Dinamarca?». ; , ,.

No fou gratuït que Àustria, un país
que té grans campions d'esquí i on la

. pràctica dels esports d'hivern és a l'a-
bast de tota la població, barrés el
camí de l'equip de Kubala en el Mun-
dial d'Argentina. Es considerà un des-
honor, que la selecció d'un minúscul
país de set milions d'habitants pogués

vamb l'equip d'Espanya, però.veiem-
ho: a Àustria hi ha 267.000 llicències
de futbolistes,- la qual cosa suposa

'38,1 futbolistes per cada 1000 habi-
tants. A Espanya, país de 34,5 milions
d'habitants, existeixen 202.574 futbo-

• listes, xifra força inferior a la d'Aus-
' tria en termes absoluts, perd molt in-

ferior si es pren com a índex el fet que
, només 5,7 de cada 1.000 espanyols

tenen llicència de futbolista. De la ha-
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se han de sortir els jugadors i només
ampliant aquesta base sorgeixen els
Krankl, Prohaska i Pezzei que han si-
tuat sorprenentment Àustria entre .l'é-
lite continental.

La gran contradicció que existeix
entre el futbol espanyol i l'europeu, és
que aquí, amb una escasissima «can-
tera» de jugadors - d é fet, només JPor-

gadors. que efectuen els clubs.

Quan hom recorre al tòpic què aquí
el que cal fer és «canviar les estructu-
res», tot seguit es pensa en una cosa:
falten \ instal·lacions,' com si no fos
també cert que molts camps de futbol
que un veu al passar amb el tren o
per carretera prop d'alguns pobles,
són abandonats i convertits eh terra
d'erm. Falten instal·lacions, sí, però
falten també preparadors, falta una
mentalitat que no sigui l'exclusiva-
ment competitiva, falta que puguin
federar-se altres organitzacions que
no siguin només «els clubs» tradicio-
nals, ja que a aquests s'ha demostrat
que no els interessa la formació de ju-
gadors infantils i juvenils perquè, com
que llur única finalitat és la d obtenir
bons jugadors professionals, sostenen
que la formació de jugadors surt molt
cara.

Primera Divisió, Segona A, Segona
B -dos grups—, i la majoria dels
equips de Tercera Divisió -sis
grups-, són professionals. Aquí se'n
van tots els diners, els molts diners
que baralla el futbol espanyol, en pa-
,gar sous, primes i mantenir un prole-
tariat de la pilota que amb prou feines
pot mantenir les seves famílies. Ni hi
ha bons professionals, perquè només
unes poques dotzenes estan realment
ben pagats, ni surten molts i bons ju-
gadors joves.

Alemanya produeix moltes figures, perd cal pensar que és un pals de 60 milions
d'habitants que té 3,7 milions de futbolistes. ' ' : ;• •

tugal, Turquia i Albània tenen una
productivitat de jugadors menor que
la d'Espanya—, el futbol espanyol té
un nivell de professionalisme que no
existeix en cap altre país europeu.
Aquí, tothom cobra per jugar, fins i
tot a les categories regionals, potser
perquè aquesta escassetat de l'oferta
del peu d'obra exerceix un paper de
monopoli sobre la demanda de ju-

Desprofessionalitzar tot. el -
que no sigui el de Primera i Segon»
Divisió és un dels primers P a s f s .L t
tal que es produexi • aquest ciesiy
«canvi d'estructures», s'amphi -la w»
de jugadprs joves, pugui reduir-se
importació de caríssimes ngu r e s , •
trangerès i es pugui formar una sw
ció vernacle que quan actuï^ i .. ^
rior faci quelcom més que el ridícui.



Encreuats núm. 8 JORDI FORTUNY

HORIZONTALS: 1. Més de quaranta. Principi agnòstic. Cinc-•
cents. - 2. Nom que rebia un indi quan se li moria, la muller. —
3, Diuen, pregunteu-ho al d'aquí baix, que estem entrant a la se-'
va era. Dit d'un home no gens desebdt. - 4. Ocell que general-
mente va sol. Qui no hi és no vota. - 5. Vocal. Peça de roba que
el gos porta sota la faldilla. Consonant. — 6. Expressar a algú el:
que desitgem que faci demà. Els anglesos en prenen cada tarda.
- 7 . Al bell mig de la cara. Al revés, significa més de dos i menys ,
de quatre. El que li falta al cos per a ser amb agulla i fill. - 8.
Atxavessà els Pirineus dalt d'un elefant. - 9. Tret de la «a», hi -
son totes ben desordenades. Per allà on es pon el sol. - 10. Dir la
situació exacta d'una illa de Greda. — 11. Una vocal i una conso-.
n a n t . . ; . ' , '.., -. •, ; . ,-.,. , : ; /.•',.. . ... • .. ;
VERTICALS: 1. Ham sense esquer. Consonant. — 2.' La fan les '
botigues quan es volen treure de sobre els saldos..— 3. Es pot fer
amb una corda. En faré un, al revés. — 4. Quantitat que cobra el
senyor Puig cada dia trenta, al revés. Marca de sanitaris durs
com una pedra dura. 5. — 5. Ciutat de Catalunya. No passa per
aquesta ciutat, però quasi. - 6. Acció roïna que mai no us faran
a ciutat. Vocal. - 7. Vocal. Got mal dibuixat. - 8 . Despullar una
branca de l'escorça. - 9 . El vent les fa moure a través del de-
sert. Arran, al revés; - 1 0 . Simbolitza un metall de pes atòmic
65,3. Germanes de la tia del germà. - l i . Petó que l'avi fa als
fills dels seus néts. .

SOLUCIONS AL NÚM. 7
HORITZONTALS: 1. C. C. D. 2. Inconcreta. - 3 . Neula. Ucas. -
4. Eeblat. Lapa. - 5. Moll. Mèdic. - 6. Jade. uitaS. - 7. Tèrbo-
la. S. - Directe. Ae. - 9. C. Ta. Retro. — 10. Sabatisme. •— 11.
ü. U. . . .
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VERTICALS: 1. R. J. D. S. - 2. Cinemàtíça. - 3. Neboder. B. -
4, Cullereta. - 5. Colal. Bcatu. - 6. Nat. uoT. I. - 7. C. Milers.
- 8. Ruleta. Em. — 9. Dècada. Ateu. - 10. Tapisser. - 11.
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Astrologia ACCRUX

LA PRIMERA LLUNA PLENA DE PRIMAVERA
Que el calendari litúrgic, pel que fa a les festes mò-

bils, es regeix per les llunes suposem que és ben cone-
gut. Almenys, quan la litúrgia cristiana marcava social-
ment el pas del temps, tothom n'era plenament cons-
cient. Entonem, dins aquesta setmana santa, temps de
reflexió, un «mea. culpa» humil i fem per manera de re-
cuperar un xic, encara que sigui superficialment, el
sentit cíclic i ancestral del temps.

La festa més important del cristianisme és, sens dub-
te, la celebració de la Setmana Santa i la Pasqua, que
s'escau sempre dins la setmana que coïncideix amb la
primera lluna plena de Primavera. Temps especialís-
sim, marca la Resurrecció de Crist i de la Primavera,
unint així, de manera prou simbòlica ambdós fastos
fets. L'alegria cristiana per la purificació, mort i Resu-
rreció de Crist, símbol de ia Redempció humana s'u-
neix i encabeix dins l'alegria pagana de la I resurrecció
tnomfant.de la Primavera. . j . . . . . . .

Crist, font de tota vida espiritual, triomfa de la mort.
g,a Pnmavera, mare dolça i fecunda de tot aliment venç1

1 aur hivern i ens promet els seus dons, necessaris per
a viure., , ' I

\ljj,_?° é s' naturahnent, gens casual que les grans ceri-
eiiin !S q u e s e m P r e han acompanyat aquestes festes si-
dï i ta_n ^Portant i, sobretot, tan púbUques. El regne
sid n p r m ç s * d e l s sentiments es troba al seu punt àl-
B W I h a U u n a P l e n a ' E n aquesta posició la Uuna

posa ai sol i desferma, al grau màxim, la seva potèn-

cia que li ve donada pel fet d'ésser el mirall del sol. En
aquesta setmana ens movem en un món d'intensos sen-
timents, amb el sol exaltat a Àries i la lluna a Balança,
domicili de Venus. En aquestes circumstàncies, tots els
actes públics tenen una participació entusiasta. Així, les
processons de Setmana Santa son les més famoses i
concorregudes de totes. Els exaltats sentiments religio-
sos de què hom feia gala en aquestes ocasions venien
acompanyats per. una gran riquesa de formes litúrgi-
ques. Tampoc pot sorprendre el que, a partir de Pasqua,
comenci la nova temporada d'espectacles i sigui tan im-
portant en el món teatral i cinematogràfic l'estrena de
P a s q u a . ' . ; . . , ' , . . ; '. , . ' . . / •..'*. \. '•••.. '.•'
. La lluna plena representa l'apoteosi de les formes i

els sentiments, i, al mateix temps, significa de sempre
la gent i el públic. En conseqüència, ens permetem d'a-
consellar als promotors d'espectacles que vulguin ga-
rantir una estrena que esgoti les localitats, que la facin
aprop de lluna plena. Antigament, aquestes nits eren les
predilectes dels licàntrops i demés fantàstica fauna noc-
turna i avui, els noctàmbuls es senten fatalment impe-
lits a sortir, amb ganes de «marxa» i disposats a passar-
s'ho bé a qualsevol preu, tot i que fins que no la veuen
ignoraen que hi ha lluna plena. En dies com aquests,
la concurrència als llocs públics és màxima i, per tant,
hi han grans possibilitats d'establir nous. contactes, lli-
gar, relacionar-se, etc. Però, atenció, la lluna es veleï-
dosa i enganya mo}t, procureu no caure en cap parany i
no feu coses de les que després us hagueu de penedir.
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Bunyols de vent
MONTSERRAT NEBOT

MILLET PROVA SORT AMB LA BATERIA

Ja que l'alcaidable de Convergència i Unió no fa una
campanya de cara a les masses (doncs els seus treballa-
dors de Talleres Afa li tenen botada i el segueixen a tot
arreu amb les reivindicacions laborals), Xavier Millet té
interès en fer força soroll, a jutgar per la fotografia dis-
tribuïda per la mateixa oficina de premsa de la candi-
datura pujolista. Junt amb la foto s'explicava que de jo-
venet l'alcaldable convergent tenia afició a tocar en un
conjunt de jazz i en veure pel carrer un grup que actua-
va a l'aire lliure, no va poder resistir la tentació de pro-
var sort amb la bateria.

ELS BOTIGUERS
NO VOTARAN UCD

Josep Miró Ardèvol, el
jove democratacristià
amb prou empenta com
per col.locar-se a l'Ajunta-
ment de Barcelona de la
mà dels ucedistes, es va
quedar una mica parat
davant la reacció d'un pú-
blic que a primer cop d'ull
ell va creure es posaria a
la butxaca. Els comer-
ciants amb establiment
obert al carrer, els «boti-
guers» com es diu en cata-
là, que omplien la sala on
els representants dels par-
tits parlaven dels seus
projectes municipals, es-
peraven amb les ungles
esmolades a què el «jove
valor centrista» obris la

boca per replicar-li. No els
havien caigut bé les frases
emprades per l'alcaldable
Güell a les seves cartes
publicitàries del partit go-
vernamental: «No podem
anar a Europa amb espe-
rit de botiguers».

—Ho considero un in-
sult —deia un comerciant
indignat— • i un menys-
preu. ,..,-;

Els centristes, per ara,
guanyen el «ranking» dels
bunyols de vent .en aques-
ta campanya municipal...
però ja veurem si tothom
és tan crític com els boti-
guers per adonar-se'n, en
el moment d'anar a votar.

LAPSUS
LINGUAE

«Els socialistes procura-
rem fer una campanya
play-boy» —va dir amb veu
forta i mitinera el candidat
socialista per Barcelona
Lluís Lardín en una xerra-
da en el barrí vell de la ciu-
tat on hi participava també
l'alcaldable Narcís Serra.

—No, home, no —li van
dir baixet els seus com-
panys de partit des de la
taula— no es «play-boy», si-
nó «fair-play».

L'orador, un xic atabalat
per la confusió (era a més
el primer que intervenia en

Tacte) va corregir: «Això, sí,
vull dir que nosaltres pro-
curarem fer una campanya
electoral de respecte els uns
cap els altres». Algú del pú-
blic asegura que es va po-
sar vermell, però no se sap
si va ésser pel lapsus
lingüístic, per la confusió
semàntica, per la demostra-
ció .del seu desconeixement
de l'anglès o bé perquè va
tenir por que els oients no
es pensessin que en aquell
moment estava pensant en
d'altres imatges, no preci-
sament polítiques...

MASCLISME
NO ÉS PARTIDISME?

Els mateixos que fan servir el mot «feminista» de forma
pejorativa, s'emprenyen si se'ls acusa de masclistes. Però,
hi han expressions masclistes difícils d'evitar perquè sur-

ten de dins. En el dinar que Convergència i Unió va cele-
brar a la Masia de Can Prat de Mollet, reunint a tots els
caps de llista de les seves candidatures arreu de Catalun-
ya, el presentador de l'acte va dir: «Ara, unes noies mon
maques passaran a repartir-vos uns opuscles». :

Evidentment, aquest qualificatiu no s'empra mai quan
són els mascles qui realitzen qualsevol tipus de feina. Per
l'anècdota no tindria més trascendència si en el matf~jLgú
nar un dirigent de CDC no m'hagues retret el »
partidisme perquè a l'analitzar la candidatura de C. i •
per Barcelona, havia escrit que «dels 43 noms de la u»
només hi han 4 dones». L'adverbi «només» no els navï
agradat... era, segons em van dir, partidista



ELS COMUNISTES
PRACTIQUEN
LA CENSURA ESTÈTICA

Santiago Carrillo és un home molt
presumit i molt sensible a la crítica en
qüestions físiques. Per això, César
Alonso del PCE, que el coneix, no va
dubtar ni un moment a exercir la fun-
ció de censor en un text per publicar a
la revista «La Calle». A l'entrevista fe-
ta per Montserrat Roig al líder comu-
nista català Antoni Gutiérrez, l'entre-
vistadora preguntava al Guti: «Què és
el que envegeu de Carrillo?». £1 secre-
tari general del PSUC, que sota la se-
va cara seria amaga una dosi d'ironia
considerable va escapolir la resposta
amb una «boutade»: «Lo guapo que
es». Això no va sortir publicat. La cen-
sura estètica no ho va permetre.

U ü C D T É
ESPERIT NACIONAL

Un dels nois que per guanyar-se
JJnes Pessetones co.labora a la cam-
Panya dels centristes repartint la pro-
allTdl del p a r t i t suarista, es va
a i«??ibocabadat quan va reconèixer
* un dels amics de confiança del dipu-
tat Mesa Parra.

P s i é s e l m e u professor de
d e l E s P í r i t u Nadonal de

seu rnUÍ ~"va comentar sorprès; El
^company de feina,1 també un noi
m ï ! ï a C a l m a r t o t dient-U: «No t'a-

Fauna & flora JOSEP MARTÍ I GÓMEZ

El pobre Baret

De don Pere Baret sènior sempre me n'ha quedat una imatge inesbo-
rrable.

Es celebrava la campanya electoral per a la presidència del Barca amb
aquell curiós i corrupte sistema dels compromissaris. Baret i Montal acudi-
ren a l'estudi principal de Ràdio Peninsular per a ser entrevistats en direc-
te pel llavors locutor esportiu i encara no popular humorista Pedró Ruiz. Al
programa hi assistien alguns compromissaris, que després de les preguntes
del locutor podien expressar llurs interrogants als aspirants a la presidèn-
cia del club barcelonista.

Pere Baret s'havia tret el rellotge amb gest parsimoniós i l'havia col·lo-
cat davant dels seus ulls, sobre la petita taula. Mirà amb somriure paternal
a una senyora ja d'avançada edat que demanava la paraula i s'identifica- •'
va com «la senyora Maria» alhora de presentar-se com a seguidora incon-
dicional del Barca dins de la seva modèstia de «soci de general». Amb veu
que va voler ser transida per l'emoció, Pere Baret tallà la coüoquiant amb
una frase que hagués tallat l'ale a José Solís Ruiz, demagog major del Reg-
ne:

—Senyora Maria... permeti'm que li digui que jo, sentat en la meva bu-
taca de tribuna, he sentit i sento encara molta enyorança per no poder-me
amuntegar apretadament a les grades de general, on estaria molt més a
gust... Segueixi vostè ara, senyora Maria.... •

Amb els ulls gairebé espurnejant de llàgrimes davant semblant decla-
ració populista d'un candidat a la presidència del seu club, la senyora Ma-
ria amb prou feines va poder continuar. No sé si ara, amb la noticia que
Pere Baret ha fotut el camp a l'estranger deixant al seu darrera un complex
«xanxullo» que pot ascendir a prop de mil milions de pessetes, la senyora
Maria haurà recordat aquella nit.

Si ho ha fet, no haurà deixat de sorprendre-la que un home amb tan emo-
cionada nostàlgia pels seus temps humils de soci d'a peu s'hagi embarcat
en tan milionària aventura. També haurà sorprès a la senyora Maria el fet
que un ex candidat amb tan marcada vocació pel sacrifici —ja se sap que
estava a butaca de tribuna només per l'afany de servei- no s'hospedés a
Madrid, donant ja els últims tocs al tripijoc final amb traques i coets, en una
humil pensió del carrer del Pez, sinó que ocupava una suite en el luxós ho-
tel Villa, el més car de Madrid, tan selecte que es permet el luxe de no ad-
metre ni targes de crèdit ni talons.

Però allò que sorprèn a més a més, i no tan sols a la senyora Maria, és el
fet que don Pere Baret, al qual la policia li interceptava les seves comuni-
cacions telefòniques perquè ja era al darrera de l'afer, encara pogués sortir
d'Espanya per anar-se a instal·lar a Suïssa.

No hi ha per què sorprendre's, però. En els últims anys hi ha notoris
exemples de ciutadans denunciats, buscats per estafa provada i notòria,
que han sortit tranquil·lament del pals i fins i tot s'han passejat abans de-
safiadors per restaurants de cinc forquilles. És en base a això que ja fa anys
un conegut humorista deia que la campanya publicitària «Chorizos Revilla,
el único con carnet de identidad» havia estat suprimida després de
constatar-se que els xoriços amb carnet d'identitat abundaven més del que
era previst.

Ara, don Pere Baret, pobre, deu sofrir molt tan comfortablement instal.-
lat sigui on sigui. Ja ho diu el tango:

Se fue en silencio, sin un reproche, •
habia en su alma tanta ansiedad...

I és que, com a Carles Sentís, a don Pere Baret el franquisme també el
perjudicà molt.
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Cartes i fotos a I/IIORA
Lleure lliure

MÉS SOBRE
CIIMETIVIA CATALÀ

Sr. Director:
La portada del núm. 5 de

L'Hora Informa del «Triomf
del cinema català i alemany
a Berlín». A la p. 30 se'ns
diu que els «triomfadors»
han estat les cinematogra-
fies alemanya i catalana. Ja
s'han invertit els guanya-
dors. Seguim? Els alemanys
s'han emportat 4 guardons,
mentre els catalans cap ni
un. Això sí, els nostres films
han estat els més freqüen-
tats i els més favorablement
comentats del Fòrum dels
Joves, | que resulta ser la
nostra més completa, varia-
da i interessant del Festival
de Berlín. Què més de mes
que ningú? Resumint: som
els que més, però no ens
han donat res. I això en un
festival de 12 dies amb 6
sales funcionant simultània-
ment tot el dia. Ja n'hi ha
prou d'inflar globus, de poca

seriositat i manca d'equani-
mitat a l'hora de valorar ejs
fets. Qu| podria explloar-me
per què La vieja memòria
és up film català? Això no
ho diu, crec, ni el matejx
Jaump Camino.

Agraït, cordialment el sa-
luda
Joaquim Romaguera Ra-

mió
Barcelona

ACLARIMENT
DE MARIA MACIÀ

Distingit Sr. Director:
- En l'article publicat a la
seva revista I titulat «La his-
tòria al·lucinant del cor d'ert
Macià», s'afirma que la nos-
tra família va impedir l'en-
trada a la cambra mortuòria
al Sr. Josep Tarradellas, ac-
tual president de la Genera-
litat de Catalunya i que en
una ocasió posterior es pro- ,

Cada cop és possible veure coses més curioses pel carrer,
per qualsevol carrer. Ferran Guillén, que viu prop dels En-
cants, ens envia aquesta fotografia presa pels voltants de
casa seva, en la qual podeu veure com un llit, somier i
llençols inclosos, es recolza en una estructura de tubs me-
tàl.lics i té al darrera un magntfíc camió, A un cantó, per
acabar d'arrodonir l'efecte artístic, una palmera caiguda.
Pobretal '

duí- un «cert enfrontament»
amb ell. Amb dues afirma-
cions careixen de tota mena
de fonament i II prego per
tant yulgui fer-les desmentir.

Atentament
Maria Macià

Vallmanya, Alcarràs
(Lleida)

ENTRE EL «PORRO»
I EL «QIN TÒNIC»

Amics de L'Hora:
M'ha interessat molt ej

reportatge sobre el consurr)
de les dites drogues menors
entre el nois i noies en edat
escolar. Creo, però, que s'es-
ta donant una excessiva Im-
portància al consum del gai-
rebé inofensiu «porro» i en-
cara no s'ha aixecat cap veu
contra l'ús i abús de l'alco-
hol entre aquests mateixos
joves (i menys joves). I no
en parlem del tabac.

El mateix article de la
vostra revista, porta un qua-
dre indicant els graus de to-
lerància i dependència física
i sfqulca de les diverses dro-
gues, Aquest quadre ós prou
clarificador. Fa molt més
mal l'alcohol que els deri-
vats del cannabis. Per quà
no es fa això clarament pú-
blic per tots els mitjans de
comunicació? La resposta
no és difícil de trobar: hi ha
grans negocis darrera el
consum de begudes alcohò-
liques i de tabac. Quò farien
els propagandistes d'«excl-
tants» I «aventurers» combi-
nats estranys? Quà faria la
Tabacalera? I una altra pre-
gunta: qui s'atrevirà a
enfrontar-se contra les grana
multinacionals que hi ha da-
rrera del consum d'aquests
dos productes tòxics,

Espero que no us espan-
tin pressions de cap mena I
que algun dia denuncieu el
tràfic «legal» d'alcohol i ta-
bac amb la mateixa energia
que parleu del tràfic de dro-
gues menors. I espero que
demapeu, com molts joves
ja ho fan, la legalització d'a-
questes.

Ben cordialment, I fins
una altra.. -.,

Ester Marín

FIRES DE CATALUNYA
Si la Setmana Santa nq ho

esguerra, el dia JO hi ha fira
a la Seu d'Urgell. El 15, a
Lleida, Perelló (Baix Ebre) i
Prades, del Bauc Camp. El
dja 16, a Artés, pomarca del
Bages, i a Caseres, Terra Al-
ta. El.8, diumenge de Raras,
en fan a Sanaüja, del Segrià
i a Tordera. El Dimecres
Sant, a Cervera, i el D̂ ous
Sant, a Sant Vicenç del
Horts.

FESTES MAJORS
El diumenge de Pasqua de

Resurrecció fan festa a Agu-
llana, poble de l'Alt Empor-
dà. I el dilluns "de Pasqua,
festa molt tradicional i estesa
a Catalunya i a jnolts països
d'Europa, alguns pobles
aprofiten també per a fer-hi
festa major. Entre ells, Cor-
nellà, Poble de Montornès, al
Tarragonès i a, Vüardida.

JARDINERS I HORTOLANS
Hem entrat ja a un nou

mes, l'abril, que és primave-
ral per excel·lència. Per tant,
els entesos en la matèria
aconsellen als qui tenen hor-
ta que plantin tomàquets, pe-
brots i albergínies/ així com
melons, síndries, carbassons,
pastanagues i rayes, Pel que
fe a }a jardineria, encara po-
deu sembrar cjriies, pensa-
ments, margarides, jacints,
dàlies, etc.

CINEMA
Destaquem una important

estrepaalPubU^:«Alemama
en otoüo», amb el terrorisme

. com a tema de fons pactat
per diversos realitzadors o«
jove cinema alemanys, entre
els quals Fassbinder, Schlon-
dorff, Kluge, etc.

Continua el ciqle Bergman
a l'Ars. Porten un ritme inte-
ressants. Si us agrada la po-
lèmica., podeu anar a veure
«El cazador» al Tivoli. Recor-
deu que aquesta pel·lícula v»
provocar la retirada dels P»'
sos de l'Est del festival de

Berlín. Amb Robert de NfiJ.
A l'Arcàdia, uî a recrea^

de Philip Marlove PJ ^
bertMitchumfentdeBog^
en «Detective privada» (sow
la novel·la de Chandler «TJ
big sjeep»). Per almants w
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CONXITA SOCIAS

fidels de Brían de Palma te-
niu «La Fúria» la seva última
producció, amb tocs d'Hitch-
cock empeltat de «Carrie».

MÚSICA
El dia 7, a les 19 h. al Pa-

lau de la Música, el taller de
compositors catalans, dirigit
per Jacques Bormer, inter-
preta obres d'Homs, Mora-
leda, Gasser i Pueyo. El di-
marts, 10 d'abril a les 20 h.
a Sant Felip Neri, Henate Hil-
debrand i Pere Ros interpre-
ten música anglo-saxona. A
Santa Maria del Mar, i dintre
la II Setmana de Música Re-
ligiosa, encara podreu ve'ure
el dia 7 a la Coral Sant Jordi

interpretant la Passió de To-
màs L. de Victoria.

Finalment, el dia 11 al Pa-
lau de la Música, a les 8 del
vespre, James Griffet, tenor i
Tim Walker al llaüt interpre-
ten cançó anglesa.

TEATRE
Destaquem l'obra que fan

al Lliure, «La bella Helena»,
adaptació de Peter Hacks so-
bre la música que escrigué
Jacques Offenbach. En la
versió del Lliure, queda una
opereta satírica que repre-
senta tota una nova línia d'a-

* quest grup. Dirigeix Pere Pla-
nella, fa l'escenografia Fabià
Puigcerver i interpreten An-

na Lizaran i Juanjo Puig-
corbé, entre altres.

A l'Institut del Teatre, ben
segur us interessarà veure
«La gavina», d'Anton Txek-
hov, dirigida per Herman
Bonnin, amb escenografia de
Ramon Ibars i interpretada
per Andreu Solsona i M."
Jesús Andany.

TVE
La programació de Set-

mana Santa és d'allò més
fluix i avorrit. Poca cosa a
recomanar. Les pel·lícules de
la tarda^són per distreure els
petits i, pels grans, només si
no tenen altra cosa a fer. Re-
cordem que fan «Los Roper»,

«Revista de cine» i «Pop-gra-
ma». Atenció també als con-
certs, per a aimants de la
música. De les pel·lícules de
nit, destacaria, tot i les limi-
tacions habituals a films d'a-
questa mena, «La historia
màs grande jamàs contada»,
dimecres i dijous. Dissabte a
la nit, «La gran evasió», força
agradable. A La Clave, tema i
pel·lícula interessants, reli-
gions i «El fuego y la pala-
bra». Curiosament, el film del
dimecres vespre, «La mujer.
milagro», incideix en un tema
semblant de la mà de Frank
Capra. Finalment, diumenge
comença «Moisès». A veure
què tal sortirà.

La paella pel mànec
Bull de tonyina

Avui portem a aquesta secció un plat que possible-
ment sonarà a exòtic a la majoria dels nostres lectors,
però que podem assegurar que s'hi lleparan els dits si el
fan. El bull de tonyina és típic de la comarca del Garraf
i molt especialment de Vilanova i la Geltrú. Ens explica
com fer-lo Encarna Meseguer, una mestressa de casa
d'aquesta ciutat:

-Què és exactament el bull?
-És la tripa seca del peix, la tonyina. Passa una cosa

curiosa amb això. Anys enrera era un plat «de pobre»,
doncs costava molts pocs diners. Però, no sé per quines
raons, avui és difícil de trobar i força més car. També
es curiós que fóra de la costa d'aquesta comarca ja no
es coneix. Avui dia, les bacallaneries de Vilanova el
porten d'un majorista de Heus, que el compra de Ceuta.

-Com es fa aquest plat?
-En primer lloc, cal dir que és fonamental la neteja

del bull. Per a quatre persones, cal comprar-ne mig qui-
lo i posar-lo a bullir una hora, fins que estigui tou. Lla-
vors es pela, molt acuradament, rascant també uns re-
sidus negres que hi ha sota la pell. És molt important
que quedi ben net, si no després pot tenir mal gust. Fet
^ ò , s'ha de deixar tota una nit en remull.

- l a l'endemà?
-Es posa a escórrer un parell d'hores, i es comença

" Preparar la resta. Gal haver comprat pebrots secs,
™» vuit, i escaldar-los, després de tretes les llavors. Es
Pelen i es posen a un morter on hi haurem picat 3 o 4
m»i 50 grs. d'ametlles. Fet això, s'hi afegeix aigua.
im« P^rt' a u n a c assola s'hi posa força oli i es fregeix
? ? ^ c a el bull, tallat a trossos com daus, s'hi donen

voltes i s'hi posen patates tallades també a qua-
611 l a < ïu a n t i t a t W* Q o m cregui convenient
quan han donat uns tombs, cal afegir la picada

del·lo • ** m°rter. Un cop arrenca a bullir, després

ü11111"11 s i f a n o f a ' 8 ' h i P° s a ^ <&**> de quilo decuites i la mateixa quantitat de cargols.

—Cargols crus?
-No, no. M'havia descuidat de dir-ho. Els cargols

cal haver-los rentats i cuits abans. Val a dir que s'han
de coure amb compte, fent-los sortir a poc a poc de la
closca per tal que després no constin massa de treure,
al menjar-los.

- I un cop posats a la cassola?
-Llavors ja només queda deixar-lo bullir uns deu

minuts més, tastar-lo per veure com està de sal i... ja
està.

-És cert que s'hi pot posar també conill?
-Sí, no és essencial però també queda molt bé. Si en

voleu posar, ha de ser fregint-lo una mica abans de po-
sar el bull a la cassola.

Vet aquí la manera de fer aquest exquisit plat vila-
noví. Us podem assegurar per experiència que, si podeu
trobar el bull, i seguiu la recepta que hem donat, assabo-
rireu una menja que, malauradament, ha deixat de ser
a l'abast de tothom per esdevenir difícil de trobar i
menys coneguda que no abans de les joves generacions
vilanovines. .
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La Setmana a Televisió
Del 9 al 15 d'abril

CIRCUIT CATALÀ
Dilluns, 9. - -,:•>'• *
PRIMERA CADENA: .... . .
13.30: Crònica esportiva
14.00: Crònica •
SEGONA CADENA:;
23.00: Crònic^ 2 • ' .
23.30: Català amb nosaltres
(repetició dissabte)

Dimarts, 10. :
PRIMERA CADENA:
13.30: Signes < :

14.00: Crònica: . • .:••• V.
SEGONA CADENA: . ,
23.00: Crònica 2
23.30: Signes (repetició)

Dimecres, 11
PRIMERA CADENA:
13.30: De bat a-bat •
14.00: Crònica
SEGONA CADENA:
23.00: Crònica 2

Dijous, 12
PRIMERA CADENA:
13.30: Les nostres coses
14.00: Crònica

JSEGONA CADENA:
23.00: Crònica 2

Dissabte, 14
PRIMERA CADENA:
10.50: Català amb nosaltres
11.10: Terra d'escudella
Diumenge, 15
SEGONA CADENA:
-11.10: Terra d'escudella (re-
petició)

CIRCUIT ESTATAL
Dilluns, 9
PRIMERA CADENA:
14.30: Gente hoy
15.00:: Telediario ?

15.35 Hora 15,: -.:..-,
15.45:, Nombres de ayer y de

'hoy ...,,,,...' - , ,. ., . •.-.,..,,
16.15: Especial vacaciones:
«Vidas en peligro». Dibujos
animados. Largometraje:
«Nunca me abandones». Dir.
Peter Godfrey. Int. Errol
Flyn, Eleanor Parker.
19.00: Un globo, dos,globos,
tres globos.
20.00: Estudio estadio f
21.30: Telediario
22.05: Programa especial
23.00:'Los Roper: «El peor
corte;de todos» .••, . >.
23.30: Ultimas notiçias. ,
SEGONA "CADENA:: , .
19.31: Pòlideportivo
20.30: Revista de cine núm.
2 3 0 • ^ ( : - - - ; - f . . i . · , • • : ' • • • : . '•.= ' • • •

21.50: Mas allà.

22.30: Los pintores naïf del
mundo: «Alemanià»

Dimarts, 10
PRIMERA CADENA:
14.30: Geiite hoy
15.00: Telediario
15.35: Hora 15
15.45: Revista de toros
16.15: Especial vacaciones:'
«Vidas en peligro». Dibujos ;•
animados. Largometraje:
«Bwana, el diabio de la sel- ;
va».; Diri Arch Oboler, • Int. i.
Robert Stack, Bàrbara Brit-
t O n . - ; •:••: • ... •• : - • ( . ;
19.00: Un globo, dos globos,i;
tres globos ... - i
20.00: Holmes y Yo-Yo: «Tes-i
tigo clave» . . ....[,
20.30: Primera pàgina '
21.30: Telediario ; •** .,' '."
22.05: Telecomedia. Cicló
«Que usted lo mate bien»: «La
agencia». ... • ••• ' • - ' ; ' ' > \
22.30: Vacaciones en el mar:
«Los pèleones»
23.30: Ultimas notiçias
SEGONA CADENA:
19:31: Pòlideportivo
20.00: Redacción de noche
20.30: Recital: Janos Star-
ker, cellista :

21.20: Historia policial: «El
capitàn Garfio»
22.30: Tribuna econòmica

Dimecres, 11
PRIMERA CADENA: ;
14.30: Gente hoy
15.00: Telediario
15.35: Hora 15
15.45: Vivir cada dia.
16.15: Especial vacaciones:
«Vidas en peligro». Dibujos
animados. Largometraje: «La
novicia rebeide». Dir. Luis

-Lucia. Int. Rocío Dúrcal, Mà-i-
ximo. Valverde. ,.
19.00: Un globo, dos,globos,
tres globos '"'*. . . ' • '
20.00: Mujeres: «Là mujer
mílagro» Dir. Frank Capra.
Int.: Bàrbara Stanwick, Da-
vid Manners
21.30: Telediario : ; ,
22.05: «La historia més gran-
de jamàs contada» (I) Dir.
George Stevens. Int.: Max
Von Sydow, Dorothy Mc-;

Guire, Claude Rains, etc.
23.55: Ultimas notiçias " .

SEGQNA CADENA: , ..'.',', '
19.31: Pòlideportivo, ' ?

\ 20.00: Redacción de noché ' '•
20.30: Imégenes
21.30: Pop-grama r.
22.30: Tribuna de la historia^

D^ous, 12 , .

PRIMERA CADENA:
14.30: Gente hoy \
15.00: Telediario - ''
15.35: Hora 15 ., -,,
15.45: Cafè de redacción
16.15: Patinatge artístic.
Campionat del Món *• ,
17.40: Sombrero de copa,
nariz de patata
18.30: Missa vespertina del
sopar del Senyor •
19.45: Basket; Final Copa del
Rèi
21.30: Telediario
22.05: «La historia màs gran-
de jamàs contada» (II) - .
•23.55: Ultimas notiçias

, SEGONA CADENA:... <
„ 19.31: Pòlideportivo -
20.00: Redacción de noche
20.30: Encuentros con las le-
tras--- ••':';«"-
21.50: Horizontes . -,.
22.30: tribuna de la cultura

Divendres, 13 . ..;,.., .

.PRIMERA CADENA:
14.01: Concert: «El Mesías»
de Haendel . ,
16.15: Celebració de la Pas-
sió i mort del Senyor
17.30: Documental: «Una en-
fermedad civiiizada»
18.30: Patinatge artístic.
Campionat del Món
20.30: Documental: .Danses
de l'URSS d'Igor Mpiseiev
21.15: Coros de RTVE ;
22.15: Via Crucis des del Co-
liseu de Roma

SEGONA CADENA:.
19.31: Concert: «Sinfonía,
núm. 3» de Mahler
21.00: Cine club: «Nube de
sangre» Dir. Mark Robson.'"
Int.: Dana Andrews, Farley
Granger; Joan Evans
22.30: Opinión pública

Dissabte, 14, . . •

PRIMERA CADENA:, .
11.46: El recreo , .
13.00: -Torneo ,
14.00: Tiempo libre »
14.30: El canto de un duro
15.00: Notiçias del sàbado
15.35: El bosque de Tallac:
«Triste despedida» '
16.00: Primera sesión: «Pro-
mesa rota». Dir. Irving Rap-
per. Int. Carroli Baker, Roger
Moorei Vittorio Gasman *
17.45: Documental: «El'ca-
mino de la espada» ^

18.30: Erase una vez... el
hombre: «Là guerra de los
cien afios» .,
'19.00: Missa en do menor,
de Mozart
,20.00: Vigüia '
21.15: Informe semanal
22.00: Notiçias del sàbado
22.35: Sébado cine: «La gran
evasión». Dir: John Sturges
Int.: James Garner, Steve
McQüeen, Richard Attenbo*
rough • <
•01.25: Ultimas notiçias.

SEGONA CADENA: '
15.31: Novela: «El conde de
Montecristo». Cap. X
16.00: El perro de Flandes:

.«El.Jbroche de Aroa»
16.30: Zarzuela: «Maruxa»
18.00: Patinatge artístic:
Campionat del Món
19.30: La clave. Religiones:
«El fuego y la palabra». Dir.
Richard Brooks Int.: . Burt
Lancaster, Jeàn Simmons,
Arthur Kennedy ; '

Diumenge^ 15: •' ;

PRIMERA CADENA:
10.16: Hablamos
10.45: Concert: «Bastian y
Bastiana»,. de W.A. Mozart
11.45: Missa de Pasqua
13.00: Benedicció Urbi et
Orbi
13.30: Sobre el terrèno
14.00:" Siete días
15.00: Notidas . • ;

15.35: Fantéstico : -
19.00: 625 Jíneas
20.00: Futbol: Espanyol-Va-
lència , . . ..•
22.00: Notiçias
22.35: Moisès (episodi nüm.
1) - Burt Lancaster, Anthony
Quayle •. i '
23.40: 300 millones,

SEGONA CADENÀ:
r;

15.31: Curro Jiménez: «La
batalla del vino de Jerez»
16.30: Vilma - Episodi num.

4 • :."-; ;:- :. >'• . .•• • •' • '
1 7 . 0 0 : Barón von der
Trènck: «Ruleta rüsa» ., .;.
18.15: Dibujos animados .
18.30: Panorama musical
19.00: Concíerto.' _,.
20.00: Filmoteca TV: «El
gran tontorrón». Dirk: Pierre ;

Granier-Deferre. Int.: . J a ^
qiies Perrin, Eva Renzi
2Í.45: La danza: «Homenaje
a Goya» . ' , . . . . . ,
22.30: A fondo '• ^
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