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vostè
cada dia a 2.600.000 establiments

Una targeta
extraordinària

per als nostres
clients

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

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

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

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

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

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

JL·
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CAIXA
DE TOTS

li ofereix gratuïtament la Targeta Master Charge



Carta del director

El mes que vé
En aquest

Amic l e c t o r : <:- ,' .
Les eleccions al Parlament de Catalunya han donat lloc a una nova si-

tuació política. £1, per alguns temut bipartidisme ha donat pas a un ventall
ampli de cinc partits, el pes de cadascun dels quals és important i decisiu.
Convergència i Unió, socialistes, comunistes, centristes i Esquerra Republi-
cana tenen en les seves mans el destí de Catalunya.

D'aquí a un mes tindrem nou president de la Generalitat i de seguida hi
haurà també govern. Crec que aquest president i aquest govern han d'afron-
tar dos reptes fonamentals: d'una part, erigir a Catalunya, enfront de la res-
ta de l'Estat, un autèntic model de la democràcia viscuda cada dia, i d'altra
part, crec absolutament prioritari que d'aquestes eleccions en surti un go-
vern que governi, perquè si alguna cosa han demostrar aquestes eleccions és
que el poble de Catalunya vol ser governat.

El primer .aspecte és vital. La situació desestabiützada d'Euskadi, la vio-
lència d'ultradreta i d'ultraesquerra, la influència de determinats poders
fàctics i l'herència autoritària de la UCD arriben de vegades a donar una
imatge poc clara del que és la democràcia. En aquest aspecte, Catalunya ha
de donar un exemple de maduresa en el qual pugui orientar-se aquest futur
estat de les autonomies que, en la perspectiva de l'Estat federal, s'ha d'ende-
gar des de Catalunya.

L'altre punt, ens afecta encara més directament als ciutadans d'aquí.
Es tracta de superar la forma de govern de la Generalitat provisional, per a
passar a una política d'objectius concrets portada a terme per una adminis-
tració eficaç. Només així, amb un govern que governi, aconseguirem que tfa-
dascú accepti la seva responsabilitat en la reconstrucció de Catalunya. Però
perquè això es produeixi hem d'apel·lar a que fins l'elecció del president, ca-
da partit assumeixi els seus compromisos electorals —el que va fer que la
gent els votés— sense caure ni en aventures estranyes ni en pactes contra
natura. El contrari produiria una nova decepció, una decepció que, entre la
nostra gent, podria ser definitiva.

Ben cordialment. "
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Cartes a

L'HORA

A LES FORCES
POLÍTIQUES
AL PARLAMENT
DE CATALUNYA

Sr. Director:
Conscient de la importància

que té la televisió per al desen-
volupament de qualsevol llen-
gua i cultura i molt especial-
ment en el nostre cas, ens
adrecem als partits polítics i
coalicions presents ai Parla-
ment perquè defineixin pública-
ment la seva posició sobre l'ús
de la llengua catalana en el
mitjà televisiu.

La introducció a l'Estat es-
panyol d'aquest mitjà durant
l'època franquista significà que
tota aquesta força fou emprada
en una orientació uniformista,
alienant i fonamentalment, anti-
catalana.

El trànsit a ia democràcia ha*
suposat el reconeixement de
'es llibertats, però aquestes
Queden sovint com una procla-
mació simplement formal si no
es trenca la inèrcia que l'unifor-
misme ha creat en els òrgans
de l'Estat.

L'existència d'aquesta inèrcia
uniformista és el que explica
que uns anys després de la fi
de la dictadura, un mitjà de co-
municació de tanta influència
com és la televisió continuï
sense reconèixer el dret del
nostre poble a disposar-ne per
a cobrir les seves necessitats.
Aquesta situació ha arribat fins
1 tot al punt de reduir al mínim
'es emissions dels Estudis de
Miramar, en català.

Davant d'aquesta situació,
creiem que és necessari una
solució ràpida que signifiqui
que Catalunya compti amb uns
canals de televisió en català i
catalans que contribueixin, per
u"a part, a la reparació dels
danys que ens produí l'antic rè-
9'm polític i per l'altra, que ser-

veixin per posar la llengua i la
cultura catalana a l'alçada de
les necessitats del món mo-
dern.Per això demanem QUINS
PASSOS ES FAN I SOBRETOT
QUINS ES FARAN I EN QUINS
TERMINIS per tal que es doni
satisfacció a les aspiracions a
les quals, com a poble tenim
dret.

La situació de la llengua ca-
talana no permet d'ajornar per
més temps una qüestió tan es-
sencial com és aquesta per al
redreçament del nostre País.

Avel.lí Artís
i 65 signatures més

Barcelona

CAP DEDICACIÓ
ALS CATALANS!

Senyor director:
Cal observar amb atenció la

propaganda dels partits polítics
que participen en les eleccions
a «aquest» Parlament de «Cata-
lunya»: Dos presidencialistes
diuen que ho seran «de tots».

Altres dos diuen que «Cata-
lunya ha d'ésser... això o allò».

Hi ha una invitació, molt ben
il·lustrada, als «ciutadans».

i els altres fan ostentació de
la seva ideologia «de classe».

NINGÜ, però, no es dirigeix
clarament als CATALANS I

Queda ben clar que la dedi-
cació als CATALANS, tan nor-
mal en altre temps, quan els
polítics «de casa» es dirigien al
nostre poble, ara ha desapare-
gut del llenguatge dels polítics
actuals.

Per què tanta prudència? Per
què tantes concessions? .

Quan encara ós prioritari re-
cuperar la nostra identitat na-
cional, aquells que han de fer
«funcionar» un «Parlament», «ai-
xecar, reconstruir Catalunya» o
«recuperar els nostres drets na-

cionals» no tenen prou coratge
per a declarar la seva catalani-
tat i declarar obertament que
treballen (?) per la catalanitat.

Cal meditar sobre aquesta
observació. Cal veure-hi tot el
provincianisme que amaguen
amb tanta i tanta «prudència».

És evident que el denomina-
dor comú de tots aquests par-
tits polítics, ós netament de
projecció estatal, i resulta molt
gratuit parlar de «nacionalisme»
si no es declaren obertament f i -
dels a unes preocupacions per
la Nació dels catalans, per la
comunitat catalana, que no pot
tenir altra imatge que la dels
Països Catalans.

I amb aquestes perspectives,
^quines garanties de catalanitat
tenen unes eleccions amb tots
aquests condicionaments vo-
luntaris? .

En definitiva, per què votar
tot «això» i tot l'altre si no hi ha
res de vital pels catalans?

Joan Ballester Canals
Barcelona

CRISTIANS
PEL SOCIALISME
I LES
ELECCIONS

Senyor director:

Cristians pel Socialisme
per fidelitat a l'Evangeli i a la
causa de tots els qui-sofreixen
qualsevol mena d'opressió, da-
vant les properes eleccions al
Parlament de Catalunya, es
creuen en el deure d'expressar
el que segueix:

— La nostra més ferma
denúncia del sistema capitalista
que, en temps de crisi profun-
da, com la que està travessant,
agreuja la situació de la classe
obrera i de les capes populars;
genera l'atur en proporcions

alarmants; I degrada les condi-
cions de vida i de treball, fo-
mentant l'Individualisme i l'a-
gressivitat.. . <

—No podem adoptar una ac- .-.
titud passiva davant d'aquesta
realitat. Per aquesta raó ens
sentim obligats a donar suport i -
a votar aquells partits de l'es-
querra que opten:

Per la defensa i el desenvo-
lupament de la democràcia da-
vant de la manipulació i degra-
dació que en fan les forces de ;
la dreta.

Per l'autonomia de Catalun-
ya al servei del poble.

Per la defensa dels interès-
sos econòmics, socials I cultu-
rals dels treballadors i capes
populars, i especialment, per
l'Escola Pública; per la Sanitat
socialitzada; per la liberalització
de tota la societat, que cal que
comporti particularment el
procés d'alliberament de la do-,
na.

Estem convençuts que
'aquestes alternatives consti- ;

tueixen un progrés cap a una
societat que ens alliberarà del
capitalista, i ens portarà a una
societat socialista fonamentada
en la llibertat- veritable per a
tots.

A més a més, assistim a
l'enduriment de les forces del ,
capital. Enfront d'aquesta ofen-
siva, a la quel no són estranys
certs sectors de l'aparell ecle- .
elàstic, proclamem davant l'e-
lectorat cristià no solament la :

legitimitat, sinó la major cohe-
rència entre la fidelitat cristiana .
i el vot a l'esquerra. * . .

Per aquestes raons Cristians '
pel Socialisme decidim el nos- .
tre vot en favor dels partits '
d'esquerra, i invitem tots els :
cristians a reflexionar i a .
adherir-se a la nostra opció
electoral.

Joan Garcfa-Nieto
Coordinador General de C. pel S.

de l'Estat espanyol
Barcelona
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CATALUNYA S'AIXECÀ MÉS DRETANA

Boom nacionalista
El boom nacionalista ha esclatat amb les Conselleria de Governació, que havien

eleccions al Parlament de Catalunya, seguit vot per vot la jornada, eren
Els resultats que cantaven al contundents. Catalunya havia esdevingut

Palau de la Generalitat els un fidel continuador de l'experiència
responsables de la basca.

Efectivament, després de les elec-
cions al Parlament basc, un raig d'op-
timisme havia recobert les aspiracions
de les forces parlamentàries catalanes
per a les quals la seva posició nacio-
nalista ho és tot. L'ascens brillant del
Partit Nacionalista Basc i altres alter-
natives polaritzades entorn al nacio-
nalisme, acompanyat per la davallada
dels socialistes del PSOE i dels cen-
tristes d'UCD, es convertiren en un
mirall per als nacionalistes catalans,
el reflex del qual ha estat força, apro-
ximat.

Val a dir, altrament, que el boom
nacionalista s'ha circumscrit a les for-

ces més ancorades en situacions dre-
tanes en el ventall polític català. Així,
la pretesa voluntat de Nacionalistes
d'Esquerra de representar un nacio-
nalisme de signe ideològic oposat no
ha rebut el suport que alguns espera-
ven. El model «Herri Batasuna» no ha
trobat qui el copiés a Catalunya, si
més no amb el mateix èxit electoral
que els independentistes bascos.

A primeres hores de la matinada
del dia vint-i-u, començaven a fer-se
les primeres especulacions del perquè
d'aquests resultats. I les cabòries ini-
cials intentaven esbrinar quin havia
estat el detonant que havia fet escla-

tar el boom definitiu: nacionalisme 0
dretanisme. És difícil establirne, en
una anàlisi ràpida i senzilla, les veri-
tables raons, però no té cap secret per
a ningú l'esllavissament cap a la dre-
ta de l'electorat català. Un esllavissa-
ment que feia les delícies dels mitjans
de comunicació dretans gens suspec-
tes de nacionalisme i dels qui han es-
merçat centenars de milions de pesse-
tes per a escampar per les nostres co-
marques el fantasma del marxisme.

La campanya de la dreta, com és
sabut, estava centrada en combatre
l'abstencionisme i els efectes estan a
la vista de tothom. No és tan imme-
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diata, doncs, la interpretació del re-
sultat d'aquest 20 de març com ho va
ser la dels comicis a Euskadi. Els ni-
vells participatius s'han mantingut
dins la lògica dè les darreres elec-
cions, i així s'ha repetit l'alt nivell
abstencionista determinat per les
eleccions municipals, on ja es vorejà
el quaranta per cent d'absència a les
urnes. Respecte a l'u de març de l'any
79, dia en què se celebraren les elec-
cions legislatives, s'observa un inevi-
table descens de la participació que
s'apropa a un vuit per cent més que
aleshores. ,

La dreta votà unida

Tanmateix, però, com dèiem més
unt, és difícil distinguir-ne les

fonts. El propi conseller de Governa-
ció, Josep Maria BBriçall, no gosava
fer-ne cap mena de comentari, la ma-
tinada del vint-i-u. La tònica general,
però, ja es deixava veure a mitja tar-
da de la jornada quan l'afluència de
votants es manifestava molt superior

en les taules dels col·legis electorals
emplaçats en les zones conservadores
dels diferents pobles i ciutats de Cata-
lunya. Així s'enfonsava el miratge
dels simpatitzants dels partits d'es-
querra que veien en el manteniment
d'un nivell abstencionista normal la
garantia d'una repetició de resultats
d'anteriors conteses. Però poc a poc
s'anà confirmant _ la sensació que la
diversa afluència de votants segons
l'emplaçament de les meses deixava
entreveure: el manteniment del nivell
abstencionista s'havia aconseguit a
base d'un, doble motiu que perjudica-
va l'esquerra, molts votants d'esque-
rra no anaren a votar i van ser substi-
tuïts per votants dretans. Fos com fos,
els resultats anaren rajant immuta-
bles pels aparells electrònics dels dife-
rents centres recolectors de dades,
glaçant el somriure dels uns, il·lumi-
nant els ulls dels altres i fent esclatar
amb violència els escrúpols dels qui,
sense votar, s'havien corresponsabilit-
zat de la decisió electoral. :

Mentre Convergència i Unió s'en-
duïa la part més important de l'eslla-
vissament electoral, Esquerra Repti-

blicana de Catalunya també recollia
un nombre elevadíssim de vots que la
situaven en un nivell molt per damunt
de totes les previsions que hom els ha-.
via atribuït. . N'hi < hauria prou amb
destacar que a la circumscripció de
Barcelona, sobre la importància nu-
mèrica de la qual no cal fer massa
elucubracions, els Centristes d'Anton
Canellas es veien desbancats per l'Es-
querra Republicana, la qual arrengle- ]
rava, un rera l'altre, vuit diputats un •
més que els centristes. L'increment
del partit d'Heribert Barrera es man-
tenia, així mateix, a les altres tres cir-
cumscripcions, en cap de les quals el
seu percentatge baixava del deu per
cent, quan no s'hi havia ni tan sols
apropat en les anteriors confronta-
cions. : - , . Í. •.- •-..•,• ,

Éls vots que han desaparegut q
• . ' • " •. *' f •

D'altra banda, els comunistes del ' ;
PSUC, mercès a la seva reconeguda fi- í
delitat militant, encaixaven sense • \
massa entrebancs la. sotragada abs- j



tencionista i mantenien les seves posi-
cions amb lleugeres variaciones que,
exemplaritzat amb nombre absolut de
vots, significava un pas de 512.906
vots l'u de març a 499.177 el tot just
viscut vint de març. Els socialistes i
els centristes sí que havien d'engaltar
la dura patacada dels vots que fluc-
tuaren o no entraren a les urnes es-
sent els segons els més perjudicats ja
que veien desaparèixer 286.229 vots
enfront dels 277.883 que deixaven de
sumar-se al pot del PSC. També Soli-
daritat Catalana, comparant-la amb
Coalició Democràtica, perdia vots,
uns 45.000, i es quedava a les portes
del tres per cent i, per tant, per pri-
mera vegada des del quinze de juny,
els seguidors de Fraga Iribarne es
quedaven sense representació parla-
mentària. On havien anat els vots dels
centristes i els adreçats a Solidaritat
Catalana no té cap mena de dubte i en
fèiem esment en començar aquest ar-
ticle. De més difícil dilucidació és des-
triar on han anat a petar els vots dels
socialistes. Una primera hipòtesi és
diluir-los entre els abstencionistes pe-
rò deixa encara moltes incògnites per
a desvetllar. No pocs d'aquests vots
deuen haver anat a fer costat als an-

CiU
UCD
PSC
ERC
PSUC

CiU 7
PSC 4
UCD 3
ERC 2
PSUC 1

BARCELONA

CiU 26
PSC 22
PSUC 20
ERC 8
UCD 7
PSA 2

ARRAGONA

CiU
PSC
UCD
PSUC 3
ERC 2

CiU
PSC
PSUC
UCD
ERC
PSA

LÀ GENERALITAT, ATAPEÏDA DE GENT

A partir de les onze de la nit el
Palau de la Generalitat es va anar
omplint de periodistes acreditats des
dels més impensats racons del món,
de convidats dels partits polítics, de
personalitats polítiques de tots els
colors i ideologies. Totes les declara-
cions ressaltaven la importància his-
tòrica de la jornada.

Mentrestant, en una sala silencio-
sa i mig amagada, sense accés
només que a comptades persones,
els ordenadors anaven escopint els
resultats lentament però d'una ma-
nera segura. D'aquesta manera a
primera hora del divendres l'Institut
Central d'Estadística de la Generali-
tat lliurà ja als mitjans de comunica-
ció les primeres dades tabulades que
incloïen fins i tot els resultats electo-
rals de la circunscripció de Girona,
poble per poble. Un esforç que no
sembla pas superable pel Ministeri
de l'Interior, el qual sempre donà els
resultats amb un retràs considerable
a les dades facilitades d'una manera
oficial per la pròpia Generalitat.

Cap dels presents al Palau de la
Generalitat no s'esperava els resul-
tats finals. Josep M.a Bricall, conse-
ller de Governació, celebrà dues con-
ferències de premsa per a donar a
conèixer resultats i comentar-los,
cosa que féu amb molta «diplomà-
cia» degut a la seva qualificació d'in-
dependent segons les seves mateixes'
paraules.

Ambdues intervencions compta-
ren amb constants sortides d'estudi,
de tipus humorístic-flemàtic, per
part del conseller, el qual en la seva
primera intervenció davant de prop
d'un centenar de periodistes donà la
seva impressió «clarament precipita-
da». Resaltà la persistència del feno-
men de l'abstenció però no s'atreví a
dir gaire més que Convergència i
Unió juntament amb Esquerra Repu-
blicana han sofert «uns guanys con-
siderables», que els Centristes-UCD i
el Partit dels Socialistes «no han tin-
gut guanys sinó pèrdues», i que el
Partit Socialiste Unificat de Catalun-
ya ha assolit la seva «estabilització,

tot mantenint els resultats». I
A l'hora de comentar l'augment^

de CiU i ERC manifestà que no eraj
gaire clar parlar d'augment de vots
nacionalistes ja que ell, como el Pre-'|
sident Tarradellas, pensava que «totj

els partits presents al Consell Execu-
tiu tenen un caràcter nacionalista».
Sí que va reconèixer Bricall que
(d'augment dels vots dels partits no
emparentats amb cap opció de la
resta d'Espanya han pujat, la qual
cosa pot significar un augment dels
moviments catalanistes».

Quan encara no se sabia exacta-;
ment si l'abstenció quedaria per da-•)
munt o per dessota del Referèndum \
de l'Estatut, Josep M.a Bricall — pen- ;,
sava que quedaria per sobre— de-1
clara que «mentre no hi hagi una .
contratendència, la tendència abs-
tencionista s'afirma. No sóc la per-
sona indicada per valorar-la. Sóc un
ciutadà que ha anat a votar i com a .
ciutadà penso que s'ha d'assumir
que hi ha alguna cosa i que no s'ha
d'amagar. Hi ha alguna cosa de
desconnexió entre l'estructura políti-
ca que estem muntant i el conjunt
dels ciutadans». Després de fixar
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dalusistes del PSA que, amb les seves
70.827 paperetes, han esdevingut la
sisena força de Catalunya. A l'altre
costat oposat del ventall nacionalista,
no és cap bogeria suposar que també
els Nacionalistes d'Esquerra de Jordi
Carbonell s'hagin endut, amb els

44.274 electors del vint de març, part
del que abans de les eleccions al Par-
lament eren seguidors del partit de
Joan Reventós. Resten, tanmateix,
moltes especulacions per a fer i mol-
tes dades per a estudiar per a saber-
ne el veritable origen i destí d'aquests

vots que semblen haver-se fos. ^
A la fi, i repassant les minories, un

altre detall sorprenent ha estat la bai-
xa cota assolida pels partits inte-
grants de la coalició Unitat pel Socia-
lisme que no han arribat, ni de bon
tros, a la simple suma numèrica dels
vots aconseguits el 15-J, el 1-M o el 3-
A. Els 32.716 votants d'aquesta coali-
ció són molt pocs en comparació dels
assolits per altres minories que, en
principi, semblava que havien de que-
dar molt més endarrera en el recomp-
te definitiu. La trista anècdota dels
27.590 votants de Fuerza Nueva, era
acompanyada pels 13.944 del BEAN-
UP, els 12.745 del PCOG, els 8.080 de
PCT-PCC, els 6.537 de Falange Espan-
yola, els 4.634 del Partit Nacional In-
dependent i els 4.198 dels Conserva-
dors de Catalunya. . ,. . ;

Aquest és el panorama que oferia
Catalunya l'endemà de les segones
eleccions al Parlament del segle XX.
Mentre alguns comencen ja a pensar
en les properes i en la forma de sub-
sanar les fallides, d'altres pensen en
quina pot ser la fórmula per dotar de
govern a una Catalunya que s'ha ai-
xecat molt més dretana del què força
gent pensava. • . :

l'abstenció tècnica en un cinc per
cent declarà que inicialment «en al-
guns punts dóna la impressió que
l'abstenció ha canviat de naturale-
sa», més concretament es referia a
la més alta participació de barris de
més alt estrat social i la més alta
abstenció en barris de baix estrat so-
cial, tot el contrari del que ve-
nia passant si bé s'havien d'estudiar
a fons aquestes dades.

També el President de la Genera-
litat, Josep Tarradellas efectuarà un
sèrie de declaracions sobre la conte-
sa electoral passades les tres de la
matinada entre un allau de periodis-
tes. Josep Tarradellas, coneixedor
de la victòria convergent, manifestà
que ara seria molt difícil governar
«si no es forma un govern d'unitat».
«Cc-n que l'Estatut no permet un
grup majoritari a Catalunya el go-
vern s'ha de pactar, i el problema
d'aquest pacte s'ha de resoldre amb
un govern d'unitat» digué l'Honora-
ble, el qual més tard digué «Catalun-
ya és un petit poble que fins ara ens
hem desenvolupat a la nostra mane-
ra, i això ha donat un gran resultat».
Posteriorment es referí al fet que «el

delegat de govern no hauria de tenir
cap missió» malgrat que l'Estatut
l'inclogués, la qual cosa fa difícil
rebutjar-lo «perquè els catalans l'-
hem acceptat».

Jordi Pujol fou el primer dels caps
de fila que assistí al Palau de la Ge-
neralitat, mostrant-se moderada-
ment satisfet i sense dir ni piu sobre
futurs pactes de govern.

Anton Canellas, acompanyat d'E-
duard Punset, valorà els resultats
com a bons per a Catalunya, mentre
el conseller d'Economia assegurava
que confiava en l'aplicació d'un pro-
grama econòmic reformista després
del triomf convergent.

Josep Benet insistí repetidament
amb la seva alternativa de govern
d'unitat.

El darrer dels quatre presidencia-
bles en arribar al Palau fou el socia-
lista Joan Reventós, el qual tal i com
havien fet els altres candidats i lí-
ders dels partits polítics conversà
amb el President.

Molt eufòric es mostrà també Jo-
sep Roig, conseller d'Agricultura i
militant d'ERC, després de la puja-
da sorprenent assolida pel seu par-

tit: «hem de tornar a ser el primer
partit de Catalunya», assegurà.

També passejaren per la Generali-
tat Ramon Trias Fargas que rebé
una abraçada de felicitació dels co-
munistes Antoni Gutiérrez i Gregorio
López Raimundo. Antoni de Senillo-
sa explicava que era molt difícil,
malgrat gaudir de molts diners,
muntar un partit en vint dies,
referint-se a la Solidaritat Catalana,
i irònicament assenyalava la sorpre-
nent pujada que sempre feien els
centristes en els darrers moments de
x escrutini mentre augurava que la
baixada no seria tan alta.

Directors generals, i d'altres
consellers com el socialista Lluís
Armet, conseller de Política Territo-
rial, comentaren durant una bona
estona els sorprenents resultats.

Cap dels homes importants dels
partits polítics no avançà res de res
sobre els possibles pactes de govern
que es fan inevitables. De fórmules
n'hi ha moltes, per això deu ser que
Jordi Pujol va comentar «em sembla
que me n'aniré uns quants dies de
vacances». Segurament pensarà en
els pactes. JOAN CATÀ



Barcelona

ELS 135 DIPUTATS DEL NOU PARLAMENT

Nom Partit
Joan Reventós i Carner
Josep Andreu i Abelló
Carles Cigarran i Rodi!
Eduardo Martin i Toval
Joan Codina i Torres
Lluís Armet i Coma
Felip Lorda i Alaiz
Juanjo Ferreiro i Suàrez
Joan Cornudella i Barberà
Luis Andrés Gania i Sèez
Antonio Santiburcio i Moreno
Higini Clotas i Cierco
Joan Comas i Baiaganas
Isidre Molas i Batllori
Joan Baptista Prats i Català
Esteban Casado i Poveda
Rosa Barenys i Martorell
Francesc Casares i Potau
Joan Oliart i Pons

PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC

José Eduardo Gozàlez i Navas PSC
Esteve Tomàs i Torrens
Joaquim Jou i Fonolla

Jordi Pujol i Solay
Miquel Coll i Alentorn
Marià Alavedra i Moner
Josep M.' Cullell i Nadal
Pere Pi-Sunyer i Bayo
Xavier Bigatà i Ribé
Josep M.' Ainaud de Lasarte
Marià Vila de Abadal
Josep Laporte i Salas
Helena Ferrer i Mallol
Jaume Fonolleda i Aspert
Joaquim Pibernat i Lleyxa
Pere Parera i Castro
Jaume Camps i Rovira
Ramon Camp i Batalla
Ferran Pont i Puntigam
Joan Colominat i Puig
Ramon Pla i Nadal
Josep Garrell i Pubill
Alfred Albiol i Paps
Josep M.' Casals Guiu
Simeó Selga i Ubach
Ferran Camps i Vallejo
Josep Benet i Morell
Antoni Gutiérrez i Díaz
Franctsc Frutos i Gras
Maria Oolors Catvet i Puig
Joan Ramos i Camarero
Ramon Espasa i Oliver
Xavier Folch i Recasens
Jordi Borja i Sebastià
Alfons Carles Comin i Ros
Antoni Luchetti i Farré
Rafiel Ribé i Masó
Celestino Sanchez i Ramos
Justiniano Martínez i Medina
Teresa Eulàlia Calzada i Isern
Marcel Planellas i Aran
Lluís Valentln i Fernàndez
AJfredo Amestoy i Séenz
Pere Portabella i Ràfols
Francesc Padullés i Esteban
Antonio Cuadras i Campos

Anton Cafiallas i Balcells
Eduard Punset i Casals
Vicenç Capdevila i Cardona
Higini Torras i Majem
Agustí Luna i Serrano
Alexandre Pedrós i Abelló -
Alfons Pérez i Guerra

Heríbert Barrera i Costa
Joan Hortalè i Aran

PSC
PSC

CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
Ciu
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU

PSUC
PSUC
PSUC
PSUC
PSUC
PSUC
PSUC
PSUC
PSUC
PSUC
PSUC
PSUC
PSUC
PSUC
PSUC
PSUC
PSUC
PSUC
PSUC
PSUC

uco
uco
uco
uco
uco
uco
uco
ERC
ERC

Nascut Edat
Barcelona
Montblanc
Astúries
Màlaga
Barcelona
Barcelona
Almacelles
Lugo
Les Borges Blanques
Sevilla
Jaén
Barcelona
Terrassa
Barcelona
Benicolet (País Valencià)
Ciudad Real
Barcelona
Tarragona
Barcelona
Illona (Granada)
L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Sabadell
Barcelona
Barcelona
Reus
Llançà
Barcelona
Barcelona
Gelida
Barcelona
Mataró
Terrassa
Barcelona
Mataró
Granollers
Sant Boi de Llobregat
Vic
Manresa
Barcelona

Cervera
Premià
Calella
Sabadell
Illona (Granada)
Sant Jaume d'Enveja
Burgos
Barcelona
Saragosss
Barcelona
Barcelona
Màlaga
Hellín
Artesa de Lleida
Mollet del Vallès
Castro-Narón
Vïllamediana de Irsgua
Figueres
Solsona
Mataró

Barcelona
Barcelona
L'Hospitalet de Llobregat
Olot
Caspa
Barcelona
Barcelona

Barcelona
Olot

52
72
39
38
53
34
82
36
76
26
26
36
44
40
38
37
42
53
48
29
38
63

49
76
46
38
62
41
55
59
58
43
51
56
33
36
26
44
58
32
49
34
38
66
35

59
51
41
29
36
39
39
38
48
39
34
29
38
37
24
5C
34

33
35

56
43
43
45
44
40
46

63
40

Professió
Advocat
Advocat
Matalúrgic
Inspector Treball
Treballador Comerç
Economista
Professor Universitat
Despatxant duanes
Jubilat
Administratiu
Mecànic
Editor
Profesor mercantil
Professor Universitat
Professor Universitat
Mecànic
Assistent Social
Advocat
Sociòleg de la informació
Economista
Perit agrícola
Publicista

Metge
Enginyer
Advocat
Economista
Advocat
Advocat
Advocat ;

Professor Escola
Professor Universitat
Científica
Enginyer agrònom
Químic
Pagès
Advocat
Advocat
Enginyer Industrial
Metge
Advocat
Industrial
Advocat
Enginyer Industrial
Metge
Documentació

Advocat i Escriptor
Pediatra
Pagès i Metal·lúrgic
Periodista
Metal·lúrgic
Professor medicina
Professor universitari
Professor sociologia
Sociòleg
Economista i advocat
Professor d'Universitat
Electricista i lampista
Paleta
Professora d'Universitat
Estudiant
Secretari Adm. de Justícia
Auxiliar de Farmàcia
Cineasta
Torner
Administratiu

Joier i llicanciat en Orat
Professor d'Economia
Advocat
Directiu de la CEOE
Advocat
Economista
Professor universitari

Professor universitari
Professor universitari

Nom Partit
Francesc Vicenç i Giralt
Josep M.' Poblet i Guarro
Josep Fornas i Martínez
Ramon Vinals i Soler
Francesc Hidalgo i Gómez
Josep Acosta i Sanchez

\Jlf i/IICI

Xavier Guitart i Domènec
Salvador Sunyer i Aymerich
Josep Montero i Garcia
Daniel Tarradellas i Redon

Joan Vidal i Gaiolà
Ramon Sala i Canadell
Concepció Ferrer i Casals
Josep Maria Nolla i Panadès
Ricard Massó i Llunes
Jordi Martínez i Planas
Trinitat Neus i Plaja

Lluís Medri i Huerta
Marià Lorca i Abad
Enric Manel i Tomàs

ERC
ERC
ERC
ERC
PSA
PSA

PSC
PSC
PSC
PSC

CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU

PSUC
UCO
UCD

Albert Planasdemunt i Gubern UCO

Francesc Dalmau i Novat
Marçal Casanovas i Guerri

Ueida

Pere Ayguadé i Ayguadé
Francesc Craviotto i Blanco
Joan Ganyet i Solé

Joan Oró i Florensa
Delfi Rubinat i Elias
Lluïs Virgili i Farra
Josep Borràs i Gené
Miquel Verdeny i Enrich

Pere Ardiaca i Marti
Pere Roselló i Esteban

ERC
ERC

PSC
PSC
PSC

CiU
CiU
CiU
CiU
CiU

PSUC

UCD
Francasc-Xavier Puig i Andreu UCO
Josep Messeguè i Utgé UCD
Joan Besa i Esteve UCO
Antoni Puigvert i Gono
Víctor Torres i Pererla

Tarragona

ERC
ERC

Marta Àngela Mata i Garriga PSC
Laureà Pérez i Ciutat PSC
Josep Maria Simó i Huguet PSC
Joan Maria Roig i Borràs PSC

Jordi Escoda i Vila
Enric Olivé i Martínez
Joan Josep Martí i Ferré
Joan Ventura i Solé
Joan Descals i Esquius

Matías Vives i March
Agustí Forné i Roé
Miquel López i Tortosa

Josep Clua i Quexalòs
Josep Panisello i Saragossa

DU
CiU
CiU
CiU

au
PSUC
PSUC
PSUC

UCD
UCD

Joan M. Margalef i Miralles UCD
Ramon Franch i Baiges

Josep Roig i Magrirlà
Francesc Subira i Rocamora
Raimon Escudi i Pladeflorens
Antoni Subirà i Claus
Joan Guitart i Agell
Jesús Pruja i Puig
Albert AJay i Senet

uco
ERC
ERC
CiU
CiU
CiU
ERC
ERC

Nascut
Barcelona
Montblanc
Barcelona
Barcelona
Posada (Còrdova)
Nerja (Màlaga)

Girona
Salt
Astúries
Les Preses

Anglès
Castellfollit de la Roca
Ripoll
Tarragona
Sant Feliu de Guíxols
Lloret de Mar
Bagur

Palamós
Navata
Valls
Breda

Girona
Barcelona

• ,

Vilanova de Bellpuig
Motril
La Seu d'Urgell

Ueida
Tàrrega
Lleida
Vilanova de la Barca
Tremp !

Balaguer

Lleida
Tàrrega
Santa Linya
Lleida

Edat Professió
52 Advocat. Director Museu
8 2 Escriptor
55 Advocat. Editor
45 Industrial químic
3 0 Mestre d'EGB
4 2 Professor universitari

32 Administratiu
5 8 Farmacèutic

• 3 8 Cap d'estació
29 Torner

3 8 Professor mercantil
45 Industrial
4 2 Mestra
58 Metge
43 Aparellador
34 Farmacèutic
4 0 Tècnic 'empreses

32 Farmacèutic
41 Industrial
52 Directiu d'empreses
50 Ceramista

Doctor en medicina
Industrial tèxtil

29 Pagès ' .:
2B Administratiu
33 Arquitecte

57 Bioquímic
51 Farmacèutic
54 Linotipista .
37 Mestre
59 Industrial

70 Pintor. Periodista
30 Enginyer agrònom
34 Gestor administratiu
51 Industrial hoteler
44 Advocat

Santa Coloma de Gramanet 74 Catedràtic Metge
Ueida

Barcelona
Madrid
Amposta
Espluga de Francolí

Reus
Tarragona
Tortosa
Valls
El Vendrell

Montblanc
Tortosa
Villacarrillo (Jaén)

Corbera d'Ebre
Tortosa
Amposta
Cambrils

Valls
Vic

Mataró

65 Advocat

53 Mestra
4 6 Professor naval
33 Arquitecte
30 Enginyar tècnic

45 Industrial
6 5 Jubilat
37 Comerciant
61 Cap da vendes
47 Catedràtic

27 Economista
32 Paleta
33 Professor universitari

56 Advocat
4 8 Director d'hospital
31 Arquitecte
50 Agricultor ,.....
63 Propietari agrícola
53 Psiquiatra
45 Advocat
4 0 Enginyer tèxtil
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L'ELECTORAT ES DESPLAÇA A LA DRETA

Canvi espectacular
Les eleccions del vint de març han representat el més gran èxit
electoral de les forces nacionalistes de centre d'ençà la
restauració de la democràcia. Convergència Democràtica de
Catalunya s'ha convertit en el primer partit i Esquerra
Republicana, des de la llarga nit del temps, ha demostrat que
continua essent un grup amb el qual cal comptar.

Convergència i Unió ha superat totes les previsions

Fóra difícil trobar en la història eu-
ropea dels darrers anys un canvi tan
espectacular en el signe polític d'un
poble com el que ha registrat Catalun-
ya aquest vint de març, i dins d'a-
quest canvi la pèrdua de vots regis-
trada pels socialistes en benefici de
les forces nacionalistes. Al marge de
l'abstenció, que analitzarem més
avall, la dretanització del vot català,
llevat de l'estabilització de posicions
del PSUC, és un fet. Això i la indiscuti-
ble enfonçada de Centristes de Cata-
lunya, que han vist com el pes del vot
útil ha propiciat desercions cap al
camp convergent, deixen gairebé sen-

se alè els amissaris del partit del Go-
vern a Catalunya.

Catalunya, com Europa
Tot plegat configura un espectre

polític català conservador a l'europea,
un espectre polític on a l'esquerra
només li queden dues opcions: o bus-
car fórmules de centre-esquerra en el
camp socialista o bé potenciar-se mit-
jançant la unitat d'acció, si és que ai-
xò encara és possible. En qualsevol al-
tre cas les forces de centre, naciona-
listes o no, tenen les de guanyar de to-
tes totes, recolzades en la provada ca-
pacitat de convocatòria electoral que

han demostrat tenir els homes de Jor-
.di Pujol arreu de Catalunya, una ca-
pacitat que ni les enquestes naciona-
listes més optimistes els atorgaven.
• L'element nacionalista ha jugat de-
cisivament en aquestes eleccions i ha
demostrat que fins i tot un partit con
EBC, que molts donaven per mort i
enterrat, té una possibilitat quan dins
el gran debat polític que és obert a
Catalunya des del començament de la
reforma entra en escena el nacionalis-
me més enllà d'altres consideracions
polítiques. ?

L'altre fenomen important ha estat
el manteniment d'uns índex d'absten-
ció semblants al del referèndum. La
malaltia de l'abstenció és una cosa
que hores d'ara ha de començar a
preocupar profundament els dirigents
polítics i especialment els de l'esque-
rra, que veuen com aquest «passar» de
l'electorat els perjudica especialment.
Jordi Pujol diu que l'abstencionisme
està motivat pel fet que als ciutadans
catalans se li han explicat «molts so-
pars de duro». Podria ser. Però també
podria ser que la monotonia que pro-
voca el pactisme hagi acabat per de-
sencisar més que els mateixos «sopars
de duro». El votant es cansa com els
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L'abstenció també va ser important a Catalunya

corredors de fons que corren una cur-
sa sense saber on és la meta, i aquest%

cansament condueix inevitablement a
l'abandonisme, a pensar que tant és.

Abstenció perjudicial
per al PSC

De tots els partits, el que més per-
judicat s'ha vist per aquesta abstenció
ha estat el FSC. Els socialistes no han
patit solament el desplaçament de
vots cap a CiU i en menor quantitat

cap al PSUC, sinó que al mateix temps
s'han vist perjudicats per l'abstenció
d'un electorat poc arrelat, sociològica-
ment poc definit, que fins i tot podria
pensar-se que està més interessat per
unes eleccions generals que per unes
de catalanes, on certs recursos icono-
gràfics no són vàlids i on no juga la
bipolarització que es dóna a nivell es-
tatal. D'altra manera no s'entén la
baixada impressionant del PSC en al-
guns municipis que fins ara tenia com
segurs.

A l'hora de pensar qui serà el nou •;
president de la Generalitat i quin serà
el partit al voltant del qual s'haurà de.
formar el Consell són inevitables els
noms de Jordi Pujol i Convergència
Democràtica de Catalunya. Només
resta la incògnita d'ERC, el aliats que
prefereixin els republicans, per saber
si l'esquerra té alguna remota posibi-
litat de disputar l'hegemonia política
a les forces del centre. •

ALBERT GARRIDO

La geganta infiltrada ANNA BALLETBÓ

Preguntes i respostes
El «Frente para la Liberación de

Andalucía» ha editat un quadern de
reflexió que porta per títol «Hacia un
nuevo ideal andaluz». El primer tret
digne de comentar és el nom del su-
posat autor: Emmanuel Al-Haxan,
que té cognom àrab però nom jueu.
El llibret, que no porta peu d'im-
premta, és un ampli compendi de
preguntes i respostes sobre temes di-
versos tot dins d'un tractament sen-
se desperdici. Exemples:

iTe han dicho que a los andaluces
emigrantes en Cataluna les llaman
«charnegos», a los andaluces que
emigran a Madrid «fuleros» y los
emigrantes a Euskadi son conocidos
por policías o «macacos»? Resposta.
La izquierda espanolista encerrada

en una cerril actitud burocràtica y
reaccionaria niega toda lucha que
no sea la de clases...

£Has oído decir de los andaluces
que somos unos supersticiosos, capi-
llitas, santeros...? Resposta. Los an-
daluces sabemos que la religión es el
opio de la criatura oprimida. Sabe-
mos que toda religión invoca al sa-
crificio y la represión y que todo lo
que invoque al sacrificio y la repre-
sión es religioso, la militància en
partidos políticos, sindicatos, etc...

Com es pot comprovar hi ha de
tot i forca en aquesta mena de nou
catecisme de reflexió, però de totes
maneres la més aconseguida pre-
gunta i resposta és sens dubte la se-
güent:

iTe han dicho que los andaluces
somos unos salidos, unos moros, ca-
lentorros, que solo pensamos en fo-
llar? Resposta. Los andaluces y an-
daluzas sentimos el deseo de hacer
el amor apasionadamente, no por
rutina. Queremos hacer el amor con
nuestra pareja, con el primero o pri-
mera que lleguen, con nuestras ami-
gas y amigos... Todos buscamos
—vamos a confesarlo—, el amor pa^
sional múltiple e integral...

Doncs què bé, perquè els catalans
i catalanes igualment som fills de
Déu i també ens ,va la marxa. Crec
que al menys en aquest apartat el
FLA rebrà àmplies mostres de sim-
patia.
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Com s'elegirà el president
Què passarà després de coneguts

els resultats electorals? Segons està
establert, el proper dia 26 s'efectua-
rà l'escrutini oficial dels vots per les
juntes electorals, la qual cosa fa pos-
sible segons les fonts consultades per
L'HORA que el mateix dia es procla-
min els resultats.

A partir d'aquesta data els parla-
mentaris gaudeixen d'un termini
màxim de vuit dies per a realitzar
l'acte de constitució del Parlament
de Cataluny. Sense que s'hagi deci-
dit un dia, pot apuntar-se com a pro- è
bable el dilluns 31 de març a fi de
salvar les vacances tradicionals de
Setmana Santa, que servirien de pa-
rèntesi. La constitució del Parlament
vol dir que tots els diputats procla-
mats oficialment elegeixen una mesa
provisional del Parlament i un presi-
dent provisional del Parlament,no de
la Generalitat. L'acte constitutiu s'-
haurà d'iniciar amb una mesa d'e-
dat en la qual el parlamentari més
vell farà de president i els dos més
joves de secretaris.

En una segona sessió, que s'haurà
de celebrar en un màxim de deu
dies, els parlamentaris hauran de
refermar el president del Parlament,
el qual després d'haver mantingut
contactes amb tots els líders de les
candidatures amb diputats elegits
haurà de proposar un home dels 135
per a la Presidència de la Generali-
tat. Tot seguit s'obrirà un debat al
Parlament que serà previ a la vota-
ció de President de la Generalitat.
La votació comporta a més, segons
deixa clar l'Estatut, «l'aprovació del
programa de govern i de la composi-
ció del Consell Executiu proposats
pel candidat elegit».

Si no assoleixen els 68 vots/
quaranta-vuit hores després el can-
didat a la Presidència de la Genera-
litat podrà sotmetre's a una nova
votació. Per sortir-ne ben parat ne-
cessitarà també de 68 vots.

«Si tampoc no assolís la majoria
absoluta en la segona votació el ma-
teix candidat podrà sotmetre's a una
tercera votació quaranta-vuit hores
després de l'anterior, i serà elegit
President si obtingués el vot favora-
ble de la majoria simple dels dipu-
tats» segons és escrit a l'Estatut.

Si després d'aquesta tercera opor-
tunitat, el candidat proposat pel pre-

sident del Parlament, no pot ser no-
menat oficialment, haurà de repetir-.
se el procediment amb un altre can-
didat. Aquest procés té de temps lí-
mit de dos meos. Després d'aquests
seixanta dies, si no hi ha president.
encara, el Parlament quedarà dissolt
i es convocaran noves eleccions en
el termini de quinze dies.

Només quan el President sigui de-
finitivament proclamat cessaran els
consellers de l'executiu català presi-
dit per Josep Tarradellas.

TRAVES EN LA INTERPRETACIÓ
DE L'ESTATUT

Fa poc saltaren a l'actualitat els
problemes que es derivaven del fet
que votar President de la Generalitat
anés lligat amb el seu programa de
govern i amb el seu consell executiu,
a l'hora de rebre el nomenament del
Rei —cosa que no passa a molts paï-
sos— ja que podia interpretar-se
aquest nomenament com un «d'a-
cord» del Rei amb el programa de
govern de la Generalitat. Sembla
que aquest extrem se superarà sense
fer escarafalls ja que tal i com es-
menta la constitució el Rei nomena
el president de govern, no es mostra
pas d'acord amb el seu programa
polític; el paral·lelisme respecte del
govern català és clavat, i no pot ser
cap més segons les fonts consulta-
des. : ••- ••••.. .-." •••.••'•-'• '-'•;' • •• •-• • --•

La mecànica d'aquest llarg procés
que ha de donar a Catalunya els
seus instruments de govern «està es-
tablerta clarament a l'Estatut» co-
mentà Ramon Folch, secretari per a
les eleccions al Parlament de la Ge-

neralitat. «De la circumstancionali-
tat política no se'n pot dir res» afegí
Ramon Folch/ «Las tasca de la Gene-
ralitat és fer possible que la màqui-
na, el Parlament, arrenqui. La resta
ja serà feina seva». -'.. .- u • **,, •

La Generalitat ha hagut de treba-
llar per omplir els buits que anaven
sorgint quan s'intentava aplicar els
escrits a la realitat. Perquè l'Estatut
diu «un cop proclamats els resultats
de les eleccions i en un termini mà-
xim de vuit dies, el primer Parla-
ment^ de Catalunya es constituirà
amb una mesa d'edat...*: No queda
clar ni com, ni qui, ni de quina ma-
nera es convocarà el, Parlament.

Si l'apartat legal preocupa, però
se superarà perquè bàsicament la
solució és de voluntat política i no
d'interpretació jurídica, també ba-
llen pel cap dels encarregats d'a-
quests afers a la Generalitat tots els
temes referents al cerimonial. Des
d'on s'asseurà en l'acte constitutiu
del Parlament l'actual President Jo-
sep Tarradellas, fins on ho faran les
autoritats que hi assisteixin. El que
sembla clar és que els 135 diputats
s'asseuran on vulguin, fins que es
determini la composició dels grups
parlamentaris. Aquí potser val la pe-
na recordar que en el reglament del
Parlament català del 32 els grups
parlamentaria eren formats per un
mínim de quatre diputats. En aquest
sentit els serveis jurídics de la Gene-
ralitat elaboraren unes notes per un
esborrany mínim de reglament pro-
visional perquè el Parlament funcio-
ni, si bé aquesta feina és ara en mans
dels diputats. . .. '.. j . C.



JOSEP ROIG, CONSELLER D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

L'agricultura catalana és la
més competent de l'Estat
«A Catalunya el sis per cent de
la població activa pertany al
món agrari; també som el sis
per cent del cens agrari de
l'Estat, per tant hauríem de
produir el sis per cent del total,
però no, produïm més del deu
per cent. Som l'agricultura més
competitiva de tot l'Estat»
explica Josep Roig, conseller
d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat.

L'agricultura catalana es debat en-
tre el ser i el no ser des de fa anys, i
ara amb una incògnita en el futur im-
mediat: l'entrada al Mercat Comú. Jo-
sep Roig pensa que les perspectives
que obre a Catalunya la incorporació
a la Comunitat Econòmica Europa
«són òptimes». Es resisteix, però, a co-
mentar sector per sector, si bé reco-
neix que els qui ho tenen més difícil
són els que estiguin relacionats amb el
sector lleter, «que malgrat tot ho tin-
dran millor que els de la resta de l'Es-
tat». Vol deixar clar que «sempre hem
demanat la incorporació a la Comuni-
tat. El que s'ha perdut per no haver-hi
entrat ja, a hores d'ara, és incommen-
surable. Hem de tenir en compte les
produccions molt especialitzades que
fem aquí, i que van dedicades princi-
palment a l'exportació. Fins ara ens
hem trobat moltes barreres aranzelà-
ries per vendre els nostres porductes
a Europa. L'oli, les ametlles, les ave-
llanes, els vins, la fruita, els productes
hortícoles... en són bons exemples».

Competències assistencials

El problema agrícola a Catalunya
no se solucionarà entrant al Mercat
Comú. La Generalitat tindrà segons es
determina a l'Estatut -article 12 -
competències exlusives en agricultura
i ramaderia «d'acord amb les bases i
l'ordenació de l'activitat econòmica
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Josep Roig governa l'agricultura catalana.

general i la política monetària de l'Es-
tat (...) en els termes d'allò que dispo-
sen els articles 38, 131, i els números
11 i 13 de l'apartat 1 de l'article 149
de la Constitució».

De moment la conselleria d'Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca només ha
comptat amb competències assisten-
cials, tot deixant les competències in-
versores de banda.

Josep Roig divideix bàsicament en
dues tandes les transferències rebu-
des de l'administració central. Primer
s'aconseguí la transferència del Servei
d'Extensió Agrària, del Servei de De-
nominació d'Origen i del Servei d'In-
vestigació Agrària. Després en la se-
gona tanda el Servei de Capacitació
Agrària, i el Servei de Lluita contra
Flagells. Finalment s'ha produït la



El sector vinícola ha estat força estudiat.

cessió de dues estacions enològiques
-estudi i control dels vins— a Vila-
franca i Reus. :

Del Servei d'Extensió Agrària Josep
Boig explica que «és el principal ser-
vei assistencial de Catalunya amb
prop de cinquanta agències i una de-
legació central a Beus». La conselleria
està fent funcionar «a ple rendiment

aquest servei», el qual compta amb
m é s d e t r e s - c e n t s f u n c i o n a r i s t r a s p a s -
s a t s . .• .-'•; ' , ..-.••••• •••..••''• > , ..

El Servei d'Investigació Agrària té
també un equip de tècnics traspas-
sats. S'ha dedicat a investigar ei sec-
tor vinícola, així com l'horticultura.
«Darrerament hem endegat una nova
unitat de sanitat animal, tot creant el

primer organisme autònom d'investí- *
gació amb la creació d'un institut pi-;
lot: l'Institut Català de la Carn, en col.-/
laboració amb la Federació Catalana
d'Indústries Càrniques. La seva mis-
sió rau en investigar, controlar i ana-
litzar els elements bàsics dels produc-
tes càrnics» comenta el conseller a la
vegada que avança també el nou pro-
jecte: la creació d'un Institut Català
de la Vinya i el Vi. .

Els traspassos en l'apartat de sani-
tat animal són fonamentals ja que no
serveix de gaire estudiar la producció ;
animal catalana, si després no es do-
nen els mitjans adequats per
controlar-la. La producció catalana de
porquí arriba als cins milions de caps
arruals. «Fer això cal estudiar a fons
-diu Josep Roig- malalties com la
pesta porcina que desmaneguen grans
quantitats d'animals, i que ens és im-
prescindible de controlar per entrar a /
la Comunitat Econòmica Europea». -

Marques de casa nostra^ :
A més de les cinc denominacions •

d'origen dels vins catalans —Alella,
Empordà-Costa Brava, Penedès, Ta-

COM ÉS LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA.
RAMADERIA I PESCA 1

Conseller.
Josep Roig i Magrinyà

Consell Assessor d'Agricultura, Rama-
deria i Boscos

Aquesta conselleria compta amb dotze funcionaris
depenents directament de la pròpia Generalitat, i amb
gairebé quatre-cents de traspassats. De moment, no s'-
ha cobert encara la direcció general del Medi Rural.

Les funcions de la conselleria abasten les actuacions
relacionades amb l'ordenament general, la promoció i
la vigilància, i s'exerciten en els següents àmbits: a)
economia de la producció agroalimentària; control i mi-
llora sanitària; foment, protecció i vigilància de la qua-
litat; i ordenament dels mercats agraris i les indústries
agroalimentàries. b) promoció i desenvolupament dels
productors i dels instruments i recursos utilitzats, així
com de la investigació agrària i pesquera, de l'ensenya-
ment i la capacitació, i de l'extensió agrària, c) rela-
cions de producció agrària amb les organitzacions pro-
fessionals i econòmiques del sector, d) estructures terri-
torials i de producció; política de regadius, protecció de
l'espai rural i dels recursos naturals; defensa, conserva-
ció i millora dels boscos i la seva producció; ordena-
ment de la caça i de la pesca. . r

Es compta també amb l'ajut del Consell Assessor d'A-
gricultura, Ramaderia i Boscos integrat pel mateix con-

Secretaria General Tècnica
Joan Tasias i Valls

Dir. Gral. Producció i Indústries Agro-
alimentàries
Jordi Peix i Massip

Dir. Gral. Promoció i Desenvolupament
Josep Tarragó i Colomines

Dir. Gral. Medi Rural

seïler, trenta vocals i els directors generals quan es trac-
tin temes de la seva competència. Els trenta vocals són
nomenats equilibrant la representació territorial i la
dels diferents sectors econòmics i socials que configu-
ren el món agrari català. ^

Les seves funcions venen determinades pel decret de
creació que estableix que haurà d'actuar com a orga-
nisme de consulta i assessorament del conseller en
qüestions de caràcter agrícola, ramader i forestal, així
com col·laborar en la preparació i execució de la políti-
ca del departament. , . , ; j # (jt
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Autonomia europea

Tres paraules donen sentit a la con-
selleria: agricultura, ramaderia i pes-
ca. Les dues primeres és clar, però la
tercera no ho sembla gaire. El seu
conseller la justifica així: «per la sim-
ple raó que a molts països d'Europa hi
és. És del sector primari com l'agri-
cultura i la ramaderia. A més era el
departament que semblava que més
hi encaixaria. Estava previst endegar
una direcció general de pesca, però
com que. les competències de pesca

ÉJ depenien fins fa poc de diferents mi-
g nisteris els traspassos eren complicats i
I no val la pena crear direccions gene-
g rals si no es tenen competències
£5 reals».

El conseller veu inevitable l'entrada al Mercat Comú.

rragona i Priorat— des que la conse-
lleria gaudeix d'aquestes competèn-
cies s'han concedit dues noves deno-
minacions: Terra Alta i Conca de Bar-
berà. D'aquesta manera ha quedat
clos el treball sobre els vins catalans, i
s'obre, a continuació, l'estudi dels olis
catalans. Dos han estat, de moment,
el olis que han rebut la denominació
d'Origen: Borges i Ciurana. Es conti-
nua estudiant el sector, però ara ja es
pensa en un nou projecte. Segons
avança a L'HORA Josep Roig, es pre-
para un acurat treball sobre les possi-
bles denominacions d'origen del for-
matge català, així com de la cria de
pollastres, molt més difícil, sobretot el
segon, però necessari perquè de pollas-
tres se'n crien a Catalaunya més del
cinquanta per cent del total de l'Estat.

Per a realitzar l'estudi de les deno-
minacions d'origen el procés de tre-
ball és llarg. Tot comença per un cens
de la producció del sector, a fi de deli-
mitar una sèrie d'àrees a partir d'un
cadastre de producció. S'examinen
després les condicions tècniques i eco-
nòmiques de l'àrea. Si aquest examen
surt positiu, és a dir, es garanteix el
producte, i la seva realització, tot sa-
bent que gaudeix d'una qualitat deter-
minada, s'adjudica la denominació
d'origen. Per a assegurar una bona de-
fensa de la qualitat dels productes,
així com una ferma defensa del con-
sumidor les denominacions d'origen
són un aval, ja que garanteixen un
control de la seva qualitat.

A més del Servei contra Flagells
traspassat fa poc, s'ha creat el Servei
de Protecció dels Vegetals. En aquest
darrer lot es va rebre també el Servei
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de Capacitació Agrària «-formació
professional agrària- que fins ara
comptava només amb una escola, la
del Farràs (Segrià), però que ara ja en
te una altra a punt de solfa, la de La

L'esforç personal pot més que la tècnica.

Seu d'Urgell. «Amb una altra que en
tinguéssim cap al sud de Catalunya, a
les terres de l'Ebre, podríem comple-
tar la formació professional agrària
catalana» declara Josep Roig, elqual
afegeix «aquestes dues àrees, em refe-
reixo al Pirineu i les terres de l'Ebre,
tenen infrautilitzat el seu potencial
agrari. Les terres de l'Ebre tenen mol-
ta aigua i força gent, i les del Pirineu
estan despoblades però gaudeixen
d'un potencial ramader immens».

S'està preparant un Consell Asses-
sor de Pesca, semblant al d'Agricultu-"
ra, Ramaderia i Boscos que es posà en
marxa pel setembre del 78. Precisa-
ment aquest fou el primer consell as-
sessor nomenat a la institució autòno-
ma catalana.

Quina política
agrària permetrà fer
l'Estatut d'Autono-
mia en el futur marc
de relacions amb la
Comunitat Econòmi-
ca Europea, en el
qual inevitablement
acabarem entrant?
Aquesta pregunta
preocupa mol ta :
gent, i la resposta de,
Josep Roig ve dona-:
da amb aquests
mots: «No sé si real-
ment un estat amb
una sola moneda,
sense fronteres... No
crec que puguem
portar una política
agrària amb l'exte-
rior sols, una altra
cosa seria desitjar-
ho».

El futur és optimista per al conse-
ller «el nostre món agrari és adapta-
ble, no hem de tenir cap por de com-
petir amb la Comunitat. Tenim la cèl.-
lula familiar agrària, amb agricultura
especialitzada, que pot resistir perfec-
tament les grans concentracions, que
es poden fer a la indústria però no al
camp». És clar que per a ell «l'esforç
personal en el camp pot més que la
tècnica». •

JOAN CATÀ



Una Institució Catalana
al Servei Públic;

Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau.

Recordi els nous telèfons de l'hospital
3473133 i 3481144

Urgències 2355555



TRIPLE NAUFRAGI AUTONÒMIC

Madrid es queda sol
Per al govern de Madrid, ha passat el Rubicó. I a la vista
dels resultats amb més pena que glòria. Andalusia,
Euskadi i Catalunya han compost un triangle que, es
vulgui reconèixer o no, condicionarà els tres
constitucionals anys que encara li queden a UCD de
legislatura...

Si es que arriba al final, com ha dit
Felipe Gonzàlez. Tanmateix, el tema
autonòmic, i previsiblement abans de
l'estiu, encara té pendent el referèn-
dum gallec. I dos ossos, com a mínim,
difícils de rosegar; Canàries i el País
Valencià. I com en els vells (vells?)
temps tornen a circular rumors de
canvis en el govern. És un guadiana
que reapareix cada vegada que les co-
ses van maldades. 0 sigui, pràctica-
ment cada dos mesos. Justament com
l'ofensiva d'ETA, la qual després d'u-
na curta treva d'encara no un mes ha
tornat a provocar l'Exèrcit, la qual
cosa ha suposat com una mena de
dutxa freda sobre els qui, més o
menys veladament, llegiu el PNB, fla-
mant guanyador per al Parlament
d'Euskadí, deixen caure les possibili-
tats d'una negociació.

Passant llista

El Govern de Madrid, i el seu par-
tit, tanca aquests dies els rengles i in-
tenta veure què és el que queda
després del naufragi autonòmic. I de
la seriosa crisi interna on els diversos
sectors ideològics es miren de gairell,
no exempt de ressentiment especial-
ment per part dels sectors socialde-
mòcrates, per als quals la Llei de Cen-
tres Docents ha suposat un dur cop a
llurs consciències. Una de les pitjors
estones de la vida política de Fernàn-
dez Ordónez fou quan el seu vot afir-
matiu va ser rebut pels escons de l'es-
querra amb sonores proves de desa-
provació. Igual que els vots d'alguns
companys seus d'ideologia i d'altres
amb inequívoc passat antifranquista.
De fet, la presència de Fernàndez Or-
dónez en el moment del vot es produí
després que, segons tots els indicis,
rebés seguretats per part d'Abril Mar-
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torell que la Llei d'Autonomia Univer-
sitària, propiciada pel seu sector, no
rebria retallades per part dels sectors
integristes i que, d'alguna manera,
s'intentaria un cert grau de consens
amb els socialistes tot acceptant-ne
algunes esmenes...

Però la trista derrota dels sectors
més progressistes d'UCD en la monolí-
ticament reaccionària Llei de Centres
Docents ha quedat diluïda per la mag-
nitud del desastre governamental en
els fronts autonòmics. La necessitat
d'assumir-los porta novament a la ne-
cessitat de llançar cortines de fum en
forma de rumors sobre l'inevitable
canvi de govern per a després de les
vacances de Setmana Santa. Com sol
passar en aquests casos, no se sap bé
si es tracta realment de globus-sonda
per part d'alguns interessats en ocu-
par un lloc al Consell de Ministres
(cas de José Luis Alvarez, que aspira
a Educació, la qual cosa seria real-
ment el remat involutiu de la política
educativa d'UCD) o la necessitat de
mantenir entretinguda l'opinió públi-
ca amb el miratge d'una impossible
renovació en profunditat.

La realitat és que la «suarelogia»,
ciència oculta de recent implantació,
indica que l'estadant de la Moncloa és
poc donat a canvis bruscs de Gabinet.
Li agraden més, i s'ajusten millor als
seus peculiars hàbits, les anomenades
«remodelacions» i que consisteixen en
la introducció de modestos i determi-
nats canvis. Recordeu que ni tan sols
arran de les eleccions legislatives de
I'l de març de l'any passat no va
haver-hi canvi de govern. Respecte al
futur, £es pot parlar de «nou govern»
si és segur que romandrà el nucli fo-
namental del que s'ha vingut anome-
nant «estret cercle de Presidència»? El
que sí que pot haver-hi, i hi ha les ma-

El vot favorable de Fernàndez Ordónez a
la Llei de Centres fou «pitat» per l'esque-
rra.

Amb promeses o sense, UCD votà en bloc
la llei més reaccionària que ha fet fins
ara, la de Centres Docents.

teixes possibilitats que sigui ara que a
la tardor, és el canvi d'una sèrie de
noms que per diverses circumstàncies
estan cremats per llur escassa inci-
dència interior. És a dir: Antonio Fon-
tàn (l'absència total del qual de tot el
procés autonòmic ha resultat increï-
ble), Ibànez Freire (que està passant
pel Ministeri de l'Interior com el raig
de sol pel cristall), Joaquín Garrigues
(figura decorativa, dissortadament, i
amb tasques superposades a Pérez
Llorca), Gutiérrez Mellado (que fa
temps que no amaga els seus desigs
d'abandonar la política activa), etc.

Així que, vistes les coses, les inevi-
tables llistes de ministrables, que tor-
nen a proliferar amb constància digna
de millor causa, més aviat semblen
respondre a, fútils entreteniments de
funcionaris amb escassa imaginació i



^^^^^É^^^É^^ysà^ÀUr;

Fe/ípp Gonzàlez creu que UCD no acabarà la legislatura, però «í'equip de Presidèn-
cia» té totes les de guanyar en el congrés del partit d'octubre.

molt de temps lliure. I a ser un pàl·lid
reflex de la batalla interior en el si del
partit del govern que, amés, pateix
aquests dies un cert procés de ralen-
tització degut als seriosos problemes
amb què s'enfronta la Presidència do-
nats els resultats electorals. Al final, i
descartada la impossible «moció de
censura» mentres no canvïi substan-
cialment l'actual equilibri de forces
parlamentàries, només queda el rea-
grupament de tendències per al
Congrés d'UCD, a celebrar l'octubre, i
on els fronts es perfilen amb absoluta
nitidesa: l'aliança dels ex-blaus, capi-
tanejats per Martín Villa, i els catòlics
procedents dels propagandistas, co-
manats per José Luis Alvarez, i els so-

cialdemòcrates i liberals d'altra ban-
da. I enmig els qui en definitiva sorti-
ran guanyant: «l'equip de Presidèn-
cia», o sigui els Abril, Pérez Llorca,
etc.

ETA novament

Hi havia certa sedicent esperança
que el triomf del PNB, si més no fins
la formació de govern monocolor, su-
posés una relativa treva per part d'E-
TA. les declaracions dels polítics bas-
cos es movien en una franja de mode-
ració poc usual. Tanmateix, Xabier
Arzallús una vegada més, en unes de-
claracions efectuades a Catalunya en

el període electoral, llançava un avis
tan poc convincent com sofista: les
peticions d'ETA anaven adreçades al
poder central, o sigui que ells només >
podien fer d'intermediaris. Curiós
plantejament i curiosa transferència,
a la inversa, de responsabilitats. No
obstant, i com és previsible, si el Par-,
lament Basc, una vegada constituït,
demana la llibertat dels presos bascos
(si més no per part d'Euskadiko Eske- .
rra) es pensava que fins llavors la .
«contrapartida» podria suposar la pa- ;
ralització de l'activitat terrorista. I ai-
xò a desgrat que, novament, la policia
havia detectat la presència d'un co- .
mando d'ETA-m a Madrid, disposat a
donar un «cop espectacular».

L'atemptat contra el general Fer-
nando Esquivias suposa un contun-
dent desmentit a qualsevol mena de
negociació. ETA-m va «a la seva» sen-
se contemplacions de cap mena i el
seu camí és, evidentment, un altre
molt diferent del de la negociació polí-
tica. El genera Esquivias sortí miracu-
losament ilès. Però va morir un soldat
de 19 anys. Per cert que el comunicat
d'ETA-m * reivindicant l'atemptat .i. :

parlant que hi hagué solament un sol- ,
dat mort és un dels més esgarrifosos i \
intolerables documents deguts a
aquesta organització, que revela un
profund menyspreu pel dret a la vida ,
i recorda el llenguatge nazi-feixista
europeu del anys 30 i 40. La manca
de reacció de les forces polítiques bas-
ques, si més no en les primeres hores//
és un greu error polític que no deixa-
rà de tenir greus repercussions. I sen-
se que serveixi de pretext ni el dur
cop que el fet suposa per a certes im- ,.
palpables esperances de pau a Euska-
di, ni la dispersió postelectoral.,

Cloenda ..•./.. :
No hi ha doncs gaires perspectives

de normalització política en les prope-
res setmanes. Si de cas, una possible
hibernació donades les dates de va-
cances. Després d'un mes electoral-
ment esgotador, i amb un govern no
tant a les cordes com en el desconcert
polític, el desplaçament del centre de :
gravetat política continuarà essent a
Euskadi i a Catalunya. Madrid •'
aquests dies es quedarà sol. Veurem
si, almenys, la soledat serveix per al
«examen de consciència» de tots els
errors acumulats i els fruits del qual
ara són a la vista. Però encara no
t O t S . ' • • / - • - • · . - " . : • • • ! - - . i . - - •.:
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£1 tractat signat per Sadat, Carter i Begin no troba sortides

EN EL PRIMER ANIVERSARI DEL TRACTAT DE PAU

Situació bloquejada en el Pròxim Orient
Els èxits diplomàtics de l'OLP i l'oposició creixent al president
Sadat no han aconseguit de modificar la negativa d'Israel
i dels Estats Units a la creació d'un Estat palesi.

El pròxim dia 26 s'acompleix el pri-
mer aniversari de la signatura del
tractat de pau entre Egipte i Israel,
negociat sota els auspicis dels Estats
Units i concebut teòricament com el
primer pas important per a aconse-
guir una solució global al conflicte del
Pròxim Orient. Les estipulacions del
tractat s'han anat complint en els ter-
minis previstos, fins a desembocar en
l'anomenada «normalització» de rela-
cions entre El Caire i Jerusalem, la re-
tirada israeliana de la península del
Sinai i finalment, l'intercanvi d'am-
baixadors.

La situació general, però, és molt
lluny d'estar encaminada cap a la
pau. El president Sadat es troba sot-
mès a pressions constants tant inter-
nes com externes, i els seus adversa-
ris augmenten, encara que hagin ca-
llat algunes de les veus que denuncia-
ren la seva «traïció». El govern de Me-
nahem Begin, mentre insisteix en les
proclames pacífiques, condueix una
política antipalestina i expansionista
que suscita la reprovació universal.
L'Organització per a l'Alliberament de
Palestina (OAP), presidida per Yasser
Arafat, obté nous triomfs diplomàtics,
però els dirigents israelians persistei-
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xen en llur negativa a negociar amb
els «terroristes».

El procés cap a la pau està bloque-
jat per la qüestió palestina. En una
carta conjunta de Sadat i Begin, adre-
çada al president Carter i annexa al
tractat de pau, aquells es comprome-
teren a iniciar negociacions per ator-
gar una «plena autonomia» als habi-
tants de Cisjordània i Gaza, el milió i
mig de palestins que estan sotmesos a
l'ocupació militar israeliana del juny
de 1976 ençà. Fins ara, els represen-
tants d'Israel, Egipte i els Estats Units
han celebrat nou sessions de la nego-
ciació sobre l'autonomia palestina,
sense resultat. La propera reunió tri-
partita és prevista per al 25 d'aquest
mes, a El Caire, i ja pot avançar-se
que no serà més fructífera que les an-
teriors.

El desacord d'aparença insuperable
es refereix a la qüestió de fons: men-
tre Egipte sosté que l'autonomia dels
palestins ha de desembocar en l'auto-
determinació, la qual permetria la
constitució d'un estat palestí, el pro-
jecte elaborat pels israelians parteix
del principi que els palestins només
podran autodeterminar-se lliurement
en els dominis «no estratègics», és a

dir que la defensa, els afers estran-
gers, les comum'cacions, etc. seran
competència exclusiva de l'Estat jueu.
El pla israelià es proposa, en essència,
la creació d'un «protectorat», reserva
de mà d'obra, encara que les preocu-
pacions econòmiques apareguin ideo-
lògicament emmascarades per consi-
deracions estratègiques. El primer mi-
nistre israelià, Menahem Begin, acaba
de declarar que «un Estat governat
per l'OAP esdevindria inevitablement
una base soviètica en el cor del Pròxim
Orient».

Front del refús egipci

El president Sadat insisteix que la
reconciliació general entre àrabs i is-
raelians no serà possible mentre els
palestins no obtinguin el dret a consti-
tuir un Estat. Gairebé la totalitat dels
països àrabs, i no sols els que formen
el «front del refús», condicionen llurs
relacions amb Israel a la solució del
problema palestí, i encara que és pro-
bable que alguns no contemplin amb
gaire entusiasme la perspectiva d'un
Estat dominat pels fedayin, la veritat
és que no gosen dir-ho públicament. A
Egipte, l'hostilitat envers la normalit-
zació de relacions amb Israel ha tin-
gut l'efecte dé reagrupar tots els ad-
versaris del règim. Quaranta persona-
litats egípcies, procedents de les més

Abraçades de Begin i el seu ministre de defensa després del tractat de pau, sota
la mirada complaent de Carter.

diverses organitzacions polítiques, sig-
naren el passat mes de febrer «una
crida per a boicotejar la presència is-
raeliana», considerada pel propi Sadat
com la partida de naixement d un
«front del refús egipci».

Els signataris del document, que
diuen actuar en «legítima defensa», te-
men sobretot que «Israel, amb 1 ajut

de les forces financeres en què es re-
colza», estableixi una mena de poder
neocolonial «a les terres àrabs subde-
senvolupades, en «les quals s instal·la-
ran les indústries contaminants». En ia
seva opinió, el mercat egipci es veurà
invadit pels productes israelians,
mentre que Israel podrà importar una
mà d'obra barata i utilitzar 1 aigua del

Nü «per irrigar el desert de Néguev, a
fi de preparar l'arribada de nous im- ,
migrants i colons». La clau d'aquesta ;
anticipació es troba, com ós obvi, en |
el gran poder expansiu del capitalis- t
me nordamericà i en la tenacitat dels ;
israelians. Aquest manifest egipci, en- j
cara que redactat per marxistes i nas- j
serians, va recollir les firmes de mi- ;
nistres de Faruk, Nasser i Sadat, iden-
tificats en la tasca de defensar el país :
de la previsible marea israelí-norda-
mericana. , .

La política seguida pel govern de .
Menahem Begin pot confirmar les !
més negres perspectives per als àrabs. ,
L'expansionisme que consisteix en
crear colònies jueves a Cisjordània,
només frenat per les dissensions inter- ,
nes del gabinet, constitueix per a tots
els àrabs una prova fefaent del propò- •
sit colonitzador, de crear enclaus que ;
a la fi exigiran el manteniment de .
guarnicions i, per tant, la continuïtat ,
de l'ocupació. L'expropiació de terres i
propietat dels àrabs per a la creació
d'un nou suburbi jueu, en el sector
oriental de Jerusalem, no sols consti-
tueix una violació de la llei interna-
cional, sinó un greuge per a tots els
palestins. Davant aquesta actitud de
les autoritats israelianes, hom pot
preguntar-se fins quan podrà el presi-
dent Sadat mantenir unes negocia-
cions que contribueixen tan decisiva-
ment a minar la seva posició interna.

El dret a
l'autodeterminació

Els triomfs diplomàtics dels àrab:
en general i dels palestins en partíeu



També a Egipte s'ha creat un «front del refús» que minva la força del president
Sadat.

lar no tenen repercussions pràctiques.
El dia u d'aquest mes, el Consell de
Seguretat de l'ONU aprovà una reso-
lució, presentada per Marroc i Jordà-
nia, que condemna sense embuts la
política israeliana d'implantació de co-
lònies als territoris ocupats de 1967
ença. Per primera vegada, el repre-
sentant d'Estats Units votà a favor
d'una resolució condenatòria d'Israel
i declarà posteriorment: «Considerem
l'establiment de colònies de població
en els territoris ocupats com il·legal,
segons els termes de les lleis interna-
cionals, i opinem que constitueix un
obstacle per a una sortida favorable
de les negociacions en curs per a esta-
blir una pau global, justa i duradora
al Pròxim Orient».

Encara que el president Carter, per
raons electorals, arribà a dir que el
vot al Consell de Seguretat havia estat
un «error», la veritat és que la diplo-
màcia nordamericana mai no ha ama-
gat el seu disgust per la política ex-
pansionista propiciada pels partidaris
del «Gran Israeto. També és cert, però,
que els Estats Units, per raons molt
complexes, que van des del poder la
minoria jueva als seus interessos vi-
tals al Pròxim Orient, no han estat ca-
paços d'imposar un fre a una política
que només pot conduir al desastre.
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Coincidint amb el vot al Consell de
Seguretat, el president francès, gis-
card d'Estaing, en el comunicat con-
junt de la seva visita a Kuwait, accep-
tà la introducció d'un pàrraf en el
qual es reconeix als palestins «el dret
a l'autodeterminació», fill tardà de la
penúria energètica i de les conces-
sions que estan disposats a fer tots els
Estats europeus per a salvar els sub-
ministres de crus i evitar un aprofun-
diment de la crisi econòmica. L'abra-
çada d'Adolfo Suàrez i Yasser Arafat,
a Madrid, i el posterior viatge d'a-
quell a Irak han d'inscriure's en el
mateix context.

Va anar més enllà el govern aus-
tríac de Bruno Kreisky en anunciar el
reconeixement de l'OAP, la qual a
partir d'ara disposarà d'un ambaixa-
dor a Viena, «representant diplomàtic
d'una nació sense territori». Per al
canceller austríac, que és' d'origen
jueu, «el reconeixement de la nació
palestina és essencial per a la conse-
cució de la pau al Prxim Orient». La
decisió del govern de Viena causà
profunda irritació a Israel, el govern
del qual es troba diplomàticament a
la defensiva després de les declara-
cions de França, Alemanya Federal i
Gran Bretanya sobre el dret dels pa-
lestins a l'autodeterminació. La revo-

lució islàmica a l'Iran i la intervenció!
soviètica a Afganistan han reforçat
considerablement la posició dels go-|
verns que consideren molt urgent la!
resolució del problema palestí, a fi dej
protegir la regió del golf Pèrsic de-
qualsevol turbulència.

Discrepàncies entre
Washington i Europa |

Resulta evident que Israel i els Es-J
tats Units no comparteixen les preocu-|
pacions europees i no estan disposats, |
per ara, a permetre la iniciació d'un I
procés que condueixi a l'establiment?
d'un Estat palestí. Totes les adminis-§;
tracions nordamericanes, si bé oposa-i
des a l'expansionisme israelià, es;i
mouen en la radical ambigüitat quef
delimiten llurs interessos en el món à-|
rab i llurs compromisos econòmics i?
militars, renovats cada quatre anys |
per motius electorals, amb l'Estat f
d'Israel. Per a justificar l'ambigüitat I
s'argumenta que la seguretat dels is-íj
raelians és incompatible amb la crea-|
ció d'un Estat palestí que inevitable- j
ment estaria dominat per l'OAP. ;

Les discrepàncies entre Washington ,
i les capitals de l'Europa occidental ;
confirmen els riscs d'una situació po- .
tencialment explosiva, quan la capaci-
tat de maniobra del president Sadat
es redueix per moments. Dissortada-
ment, les dues hipòtesis en pugna
només podrien confirmar-se mitjan-
çant la catàstrofe, molt més temible
per als europeus que per als nordame-
ricans, encara que aquests especulin
constantment amb la tramesa dels
«marines» als pous de petroli del golf
Pèrsic.

En tot cas, el reconeixement del
dret dels palestins a l'autodetermina-
ció i el creixent protagonisme de
l'OAP deixen sense sentit les negocia-
cions entre Israel, Egipte i els Estats
Units sobre «l'autonomia», en les quals
els fedayin eren condemnats a ser tan^
sols espectadors o comparses d'una
solució imposada. Caldrà inventar un
altre procediment menys «protector»,
encara que per a fer-ho calgui esperar
la celebració de les eleccions presi-
dencials nordamericanes, el pròxim
novembre, amb el risc que algú llenci
un llumí encès sobre una situació tan
complexa com volàtil. L'evolució dels
esperits, tant a Jerusalem com a Was-
hington, va molt més lenta del que se-
ria desitjable i convenient. •

MATEO MADRIDEJOS



UNA ALTRE CAMP DAVID

El president nordamericà, Jimmy Car-
ter, anuncià el passat dia 19 una nova
iniciativa diplomàtica amb la intenció de
superar, in extremis, l'etern impasse en
les negociacions egipci-israelianes sobre
l'autonomia de Cisjordània i Gaza, terri-
toris palestins ocupats per les tropes jue-
ves d'ençà la guerra de 1967. Coincidint
amb els últims èxits diplomàtics de l'Or-
ganització per a l'Alliberament de Pales-
tina (OAP) a Europa, Carter mantindrà
la primera quinzena d'abril i de forma
separada, una altra sèrie de reunions a
Washington amb el president egipci,
Anuar El Sadat, i el primer ministre is-
raelià, Menahem Begin, per a tractar so-
bre la qüestió que des d'un principi ha
palesat les dramàtiques limitacions de la
pax americana.

Les properes negociacions de Was-
hington són, d'entrada, la confirmació
del continuat fracàs de les conversacions
egipci-israelianes, tenint en compte que
a dos mesos del seu final, previst per al
26 de maig, segons els acords de Camp
David, les posicions d'ambdues parts
continuen essent enfrontades quant al
contingut de la futura autonomia del po-
ble palestí. Fer a Israel, que considera la
hipotètica autonomia com purament ad-
ministrativa, és innegociable la petició'
egípcia que el parlament palestí sorgit
d unes eleccions pugui gaudir d'atribu-
cions legislatives, car això seria, segons
el primer ministre, la «base d'un Estat
palestí». Menahem Begin insisteix que
abans del dia 26 de maig només hauran
de determinar-ses les modalitats per als
comicis de Cisiordània i Gaza, i deixar
per a més endavant les qüestions refe-
rents al poder del consell autonòmic que
elegeixin un milió de palestins.

La convocatòria de Carter apareix
així com un altre desesperat intent, que
significativament coincideix amb les
eleccions primàries de New York, on el
vot jueu serà decisiu, per a restaurar la
seva «autoritat» sobre Sadat i Begin, als
quals l'Administració nordamericana ha
aconseguit disgustar igualment amb el
seu recent vot contra Israel a l'ONU. Pri-
mer fou Begin qui es va sentir traït; i
després, Sadat, després de la declaració
presidencial que el vot pel qual es con-
demnà la política israeliana de crear no-
ves colònies als territoris ocupats es de-
gué a un error en la transmissió de les
seves ordres.

La nova iniciativa de Carter està mo-
tivada, en últim terme, per la renovada
intransigència de les autoritats israelia-
nes. Sense un compromís en les properes
conversacions «cfineres», les negocia-
cions egipci-israelianes estan condemna-
des, com ja es preveia, al fracàs, i això
podria conduir a una dramàtica paralit-
zació de la maquinària negociadora po-
sada en marxa pels acords de Camp Da-
vid. Deu mesos després de l'entrada en
\igor del Tractat de Pau entre Egipte i
Israel, i només unes setmanes més tard
de l'intercanvi d'ambaixadors entre
ambdós Estats, el procés de pacificació

sota els auspicis nordamericans torna a
estar en qüestió per l'afer palestí, que és
la part fonamental de qualsevol pia per
a Orient Mig que no aspiri a passar a la
història, sinó a fer-la.

La posició de França
> • •

El recent canvi operat en la política
de París envers l'Orient Mig sembla es-
tar també a l'origen d'aquest nou esforç
negociador de Carter. Les properes con-
versacions de Washington serien així
una resposta a la declaració realitzada
per Giscard d'Estaing a Kuwait, el pas-
sat 3 de març, en favor de l'autodeter-
minació del poble palestí. Els analistes
nordamericans si bé expliquen la deci-
sió de París per la seva dependència del
petroli àrab, no amaguen tanmateix que
pot plantejar un conflicte per a la diplo-
màcia nordamericana, donada la rapide-
sa amb què Espanya, Bèlgica, Gran Bre-
tanya i Irlanda donaren suport a la de-
claració francesa, alhora que la Repúbli-
ca Federal d'Alemanya i Itàlia ho feien
tàcitament. A Washington sempre ha
preocupat la dúctil política europea en-
vers els palestins. No obstant, la posició
de Giscard també podria ser una manera
de facilitar a Yasser Arafat, líder de
l'OAP, el pas del Rubicó que significava
el reconeixement de l'existència de l'Es-
tat d'Israel i el seu dret a unes fronteres
segures. Sigui com sigui, no hi ha dubte

que aquestes accions diplomàtiques no
desvetllen precisament 1 entusiasme de
Begin, el qual ha arribat a comparar la
iniciativa de Giscard amb l'actitud clau-
dicant de Naville Chamberlain davant
Hitler. En el seu primer discurs al Parla-
ment, el nou ministre israelià d'Afers Es-
trangers, el «falcó» Isaac Shamir, arribà
a afirmar el proppassat dia 19 que «els
governs europeus que donen suport a
l'OAP no poden considerar-se també'
nom amics nostres».

• Les dificultats de Begin
La proposta de celebrar un altre

Camp David, encara que amb entrevis-
tes per separat, es produeix a més més
quan la posició política de Begin sembla
summament afeblida, quan es contempla
la possibilitat d'unes eleccions avança-
des a Israel, les quals tornarien el poder
als laboristes. En aquestes circumstàn-
cies, el fet que també el rei Hussein de
Jordània hagi estat convocat a Washing-
ton l'abril confirma que l'objectiu norda-
mericà és recuperar la iniciativa en el
conflicte èrab-israelià, a través d'un
difícil compromís sobre l'autonomia pa-
lestina. Els protagonistes de Camp David
ja coneixen, i temen, la intenció de Fran-
ça de plantejar a l'ONU després del prò-
xim 26 de maig, la necessitat d'introduir
una esmena a la resolució 242 en la qual
s'invoqui la noció de l'autodeterminació
del poble palestí.

XAVIER BATALLA

Les properes conversacions de Washington són una resposta a la declaració realitza-
da per Giscard D'Estaing en favor de l'autodeterminació del poble palestí. >
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Encara queden a les parets de la capital grans pintades en àrab en les quals pot
llegir-se tGadafi agent del sionisme», «Mori Gadaffi, visca Burguiba».

MENTRE EL ler. MINISTRE ÉS CONVALESCENT
r •Tunísia en ple

fervor patriòtic
A les mesquites tunisenques, fins les quals ha arribat l'onada
expansiva iraniana i que havien esdevingut focus de dissensió
política, s'escolten en les darreres setmanes pregàries i salms per
la causa nacional.

La premsa parla de l'entusiasme i
de la bona disposició de tots els ciuta-
dans per a contribuir al Fons de De-
fensa Nacional amb donatius volunta-
ris que ha inaugurat el president Bur-
guiba amb l'obsequi de la seva valuo-
sa col·lecció particular de monedes
d'or.

Com en els durs temps de la pos-
guerra espanyola, a Tunísia es parla
d'unió nacional, de causa patriòtica
per a fer front a aquests moments
difícils que travessa el país i, especial-
ment a l'aguait del «comunisme inter-
nacional que amenaça desestabilitzar
Tunísia».

L'atac a Gafsa del passat 26 de ge-
ner per un comando tunisenc enviat
des de Líbia i en el qual van morir 41
persones, no és una fita més en els
continuats alts i baixos d'amor-odi
que han caracteritzat les relacions en-
tre Tunísia i Líbia en els últims deu
anys. Quan ha passat més d'un mes
d'aquell atac, encara no se'n poden
preveure les repercussions finals, tant
per a Tunísia com per a la resta del
Mahgreb.
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Habib Burguiba júnior, fill i conseller es-
pecial del president.

De l'encesa indignació contra Líbia,
en les setmanes passades entre l'atac
i la reunió extraordinària de la Lliga
Àrab el prop-passat 26 de febrer, amb
titulars de premsa com «Gadaffi, un
boig que cal internar» o «Gadaffi, un
tigre do paper», encara en queden
senyals a les parets de la capital amb
grans pintades en àrab en les quals
pot llegir-se «Gadaffi, agent del sionis-
me», «Mori Gadaffi, visca Burguiba».

A les manifestacions estudiantils
que es van succeir durant gairebé tot

el mes de febrer, alhora contra la «in-
vasió líbia» i «l'ajuda francesa a Tuní-
sia per aixafar la revolta de Gafsa»,
han succeït les manifestacions a la
mateixa ciutat de Gafsa, localitat mi-
nera al centre del país, contra les de-
tencions de centenars de ciutadans
sospitosos d'haver participat o col·la-
borat en l'atac. Les investigacions i
declaracions dels membres del co-
mando capturat te velen unes implica-
cions cada vegada més àmplies entre
la població local i entre les mateixes
forces policials i administratives de la
regió, unes «complicitats» que arriben
fins Alger, on importants figures del
FLN podrien haver col·laborat en l'a-
tac o, si més no, estar assabentats que
es forjava.

Senyals encara més difícils d'esbo-
rrar seran els que ha deixat sobre l'e-
conomia tunisenca. £1 primer ministre
Hedi Nuira anuncià pocs dies abans
de la sobtada hemorràgia cerebral
que el manté internat a París, que cal-
dria estrènyer-se el cinturó. «No ens
resta altra opció que armar-nos, una
opció que prenem contra la nostra vo-
luntat perquè haurem de consagrar
una part del pressupost nacional a
comprar ferralla, carronya bèl·lica
que no serveix per menjar. Però ja
hem pres aquesta opció», ens explica
el fill i conseller especial del president,
Habib Burguiba júnior.

«Haurem de sacrificar part d'a-
quest 30 per cent del pressupost
que actualment destinem a l'edu-
cació, la lluita contra l'analfabetis-
me i la promoció de l'home», afe-
geix el nostre interlocutor, l'home
que negocià la setmana passada a

' la Casa Blanca un important ajut
bèl·lic.

La suspensió de les relacions
amb Líbia, a la qual es considera
promotora de l'atac de Gafsa, sig-

!£c|nifica que Tunísia pot veure's en
qualsevol moment obligada a repa-
triar els 100.000 emigrants que han
cercat a Líbia la solució a l'atur.

Les empreses tunisenques no en
sortiran millor. Tunísia, que prepara-
va aquest any una important promo-
ció de les exportacions a la Fira de
Trípoli, que se celebra aquesta setma-
na, ha hagut de suspendre'n la parti-
cipació. Segons un economista- tuni-
senc, el conflicte suposarà un cop dur
per a les petites i mitjanes empreses
que viuen principalment del mercat li-
bi.

A aquesta commoció general s'hi
ha afegit la sobtada malaltia del pri-



SADOK MOKADDEM, SOLUCIÓ DE CONTINUÏTAT £

Si en aquests moments es produís
la fi del «burguibisme» que ve anun-
ciant la premsa europea des de fa 10
anys, Sadok Mokaddem seria, tal'
com preveu la constitució tunisenca,
qui prengués el relleu en el càrrec de
president. Sadok Mokaddem, presi-
dent de l'Assemblea Nacional de
1964 ençà, és el segon de la llista
per a la successió a la presidència,
després del primer ministre Hedi
Nuira. La malaltia d'aquest, així
com la precària salut i avançada
edat del president Burguiba han ca-
tapultat a primer pla de l'actualitat
política tunisenca Sadok Mokaddem.

Sadok Mokaddem, que deia
només quatre dies abans de l'inter-
nament hospitalari de Nuira a París
«espero no haver d'assumir mai la
responsabilitat de la successió a la
presidència, car ja hi ha per això el
primer ministre com número u a la
llista», és un veterà del Destur que
ha aconseghit mantenir-se «au des-
sus de la mélóe» en els moments més
crítics que ha travessat el règim,
com el fracassat acord d'unió amb
Líbia el 1974 i importants remodela-
cions del govern com la de desembre
de 1977, prèvia a la vaga general
del gener següent, i les consegüents
dimissions i expulsions del Destur i
de i'Assemblea Nacional.

Sadok Mokaddem, 65 anys d'e-
dat, membre' del buró polític del
Destur i company del president Bur-
guiba dels dies de la lluita per la in-
dependència de Tunísia, es mou com
un patriarca d'afabilitat búdica en el

seu espaiós saló de l'antic palau dels
beis.

La primera mesura que prendria
Sadok Mokaddem en cas d'haver
d'assumir la responsabilitat de la
presidència de Tunísia seria assegu-
rar la continuació del burguibisme:
«assegurar que les institucions del
país continuïn funcionant de la ma-
teixa forma, i que l'esperit que el
president Burguiba ha inculcat als
seus col·laboradors continuí
animant-los... La resta són només
detalls, producte de la conjuntura i
de les circunstàncies».

£1 president de l'Assemblea Na-
cional de Tunísia diu que ha «seguit
amb molt d'interès la restitució de la
sobirania al poble espanyol, la resti-
tució de l'autèntica democràcia, un
veritable progrés per a la humanitat
pel qual cal retre homenatge al Rei
Joan Carles». Però si bé «hi ha molt
per a inspirar-se en el que es fa a
l'estranger» i «hi ha molts elements
comuns entre Espanya i Tunísia»,
Sadok Mokaddem precisa que el
post-burguibisme no ha de calcar-se
de la transició espanyola.

I, i com es viu a l'Assemblea Na-
cional el pols de la vida del carrer i,
sobretot, aquesta onada d'integrisme
islàmic que s'inspira en Khomeini i
que preocupa prou al govern com
per haver tancat dues revistes i de-
tingut llurs directors el passat de-
sembre? Sadok Mokaddem qualifica
l'integrisme islàmic com «una malal-
tia passatgera, una borradura d'es-
tiu, igual que la moda de la minifal-

Sadok Mokaddern, el possible succes-
sor presidencial.

da, del jazz i de la revolta estudian-
til», que a Tunísia s'avançà dos me-
sos al maig francès de 1968.

Quant als socialdemòcrates, en-
capçalats per Ahmed Mestiri, als
quals els fou denegada la legalitza-
ció com à partit l'any passat, així
com als altres grups d'oposició que
operen en. la clandestinitat, «si no
participen en el joc de les eleccions
és perquè no volen. Cap altra llista
electoral, a part de la del Neo-Des-
tur, no es presenta, però encara que
no estiguin legalitzats com a partits,
poden presentar-se tots els grups i
persones que reuneixin les condi-
cions previstes per la llei electoral».

L'Assemblea Nacional ha dema-
nat la pena de mort per als atacants
de Gafsa, pel valor de l'exemple,
perquè segons Mokaddem, els autors
«són només mercenaris tunisencs en-
trenats per libis, cubans i palestins
extremistes, contra els autèntics re-
presentants del poble». • ; . :-

P. R.

mer ministre, Hedi Nuira,; la qual ha
deixat el país mig orfe. Hedi Nuira, el
cervell econòmic del règim; és el suc-
cessor a là presidència investit pel
propi Burguiba i sancionat com a tal
per una esmena constitucional de
1975, la qual preveu que la successió
a la presidència vitalícia de Burguiba
recaurà en el primer ministre. Hedi
Nuira és l'home que hauria d'assegu-
rar la transició pacífica al post-bur-
guibisme (per tal que la fi d'un règim
s'assemblés més al model espanyol
que no al del'Sha de l'Iran).

En els últims dies s'ha produït la
rehabilitació de diversos ex-ministres
que han anat abandonant el partit
únic, el Neo-Destur, en els últims deu

anys, com Àhmed Mestiri, ex-ministre
de l'Interior i Defensa, expulsat el
1971, i Mohamed Ben Ammar, amb-
dós líders del moviment socialdemò-
crata. : :

Les forces sindicals i l'oposició al
govern del Neo-Destur, perdut el seu
punt de suport en la Unió General de
Treballadors Tunisencs, després de la
purga i empresonament dels princi-
pals líders per la vaga general de
1978, estan atomitzats en grupúsculs
estudiantils panàrabs, pro-nasseristes,
i baasistes, els fidels a l'antiga direc-
ció de la UGT i el recent moviment in-
tegrista. .

Hedi Nuira, del qual es dubta que
pugui reincorporar-se en un futur im-

mediat a les seves funcions, deixa un
enorme buit de poder en una Tunísia
immersa en «una reverberació que
arriba, que guanya força arreu del
món», diu Habib Burguiba júnior/ i
que uns i altres atribueixen als
«agents del comunisme internacional».:
Segons Sadok Mokaddem, president
de l'Assemblea Nacional, «l'atac a
Gafsa només és una anella més en
una llarga cadena de temptatives des-,
tinades a desestabilitzar la regió.
Aquesta vegada hom ataca Tunísia
per a llançar-la al remolí de la tensió
internacional». Sadok Mokaddem par-
la de Gafsa com d'un segon Afganis-
tan, l'Afganistan frustrat de Gadaffi.
• '" PEPA ROMA
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Amb el mercat del di/ous es pretén cridar l'atenció del públic cap a les antiguitats.

ELEVAR EL NIVELL CULTURAL DE LA GENT

Antiquaris, guardians
de la cultura
Els antiquaris a Catalunya i a la resta de l'Estat espanyol estan
mal considerats per la majoria de la gent. Per aquesta són quasi
uns drapaires, mentre que per Hisenda són venedors d'articles de
luxe.
Entre aquestes dues concepcions de la professió els antiquaris fan
el que poden.

Un dels barris més típics de la nos-
tra Barcelona potser és el que pertany
al casc antic. Un s'hi pot trobar amb
meravelles arquitectòniques, monu-
ments de tota mena, carrers antics
que amaguen dins la seva obscuritat i
estretor tota la història de la Catalun-
ya «triomfant».

Una de les curiositats que més cri-
den l'atenció és la quantitat d'anti-
quaris que, arreplegats -fonamental-
ment— en quatre carrers i una plaça
(carrer de la Palla, dels Boters, Banys
Nous, Sant Sever i plaça Sant Josep
Oriol), s'hi poden trobar.

Només al carrer de la Palla podem
trobar vint antiquaris, quatre al ca-
rrer dels Boters, quinze al carrer
Banys Nous, set a Sant Sever i un a
la plaça Sant Josep Oriol; sumats fan
un total de quaranta-set dins aquest
cercle típic.

Hi ha de tot i per a tots. Hi han an-
tiquaris dedicats al llibre antic, a mo-

26

bles, a pintures, però fonamentalment
el que més abunda és l'antiquari dedi-
cat a l'interiorisme, és a dir, mobles,
gerros, cadires, llums de tota mena i
el que es dedica al llibre i els gravats.

També n'hi ha que s'especialitzen
en les nines, en la ceràmica o els se-
gells. Crec que no hi ha cap persona
que vulgui trobar qualsevol objecte
que no hi sigui a cap antiquari em-
marcat dins aquests carrers.

Rendabilitat i competència
La professió d'antiquari, després

d'haver preguntat a molts, no és pas
gaire rendible. Uns diuen que «es va
vivint», i d'altres que «és rendible sen-
se ser-ho molt».

La veritat és que tal i com està con-
ceptuat l'antiquari a Catalunya i a la
resta de l'Estat espanyol no és estrany
que els antiquaris es queixin.

S'ha dit, i de fet es continua dient,

que l'anticuari és un home que ven
coses velles i que no serveixen de res.
Aquesta afirmació queda molt lluny
d'una visió acceptable i realista del
que l'antiquari és., És ben cert que a
totes les botigues hi hem trobat moltes
coses antigues, però mai una que no
tingui una vigència i actualitat a tota
prova.

Hem trobat escriptoris que, essent
antics, fins i tot serveixen encara per
tenir-los a casa. Gerros i llums exòtics
que tenen un encant especial i criden
l'atenció al client.

Els antiquaris estan treballant molt
i força per desfer aquest malentès que
s'ha creat entorn la seva professió.

El fet que siguin tots al mateix lloc
no vol dir que es facin la competèn-
cia, tot el contrari, per ells això signi-
fica un avantatge i també per al client
que s'hi acosta per trobar qualsevol
objecte. Si no fos aquest cas la perso-
na que no trobés una determinada co-
sa en una botiga, s'hauria de despla-
çar cap a l'altra punta de Barcelona.

Els impostos i l'intrusisme

A l'hora de preguntar sobre els
preus, sempre han procurat no con-
testar o contestar vagament. Un anti-
quari fins i tot va pensar que érem d'-
hisenda. No és pas estrany ja que
l'antiquari està constantment atacat i
pressionat pels impostos. Impostos
que moltes vegades arriben fins i tot
al 21% de la venda.

Tenint en compte el preu de moltes
peces que per la seva antigüetat són



A les botigues es
poden trobar peces
antigues de molt
diverses varietats,
de les quals les
nines són les
preferides dels
antiquaris

-N'hi ha per totes les butxaques.
Heu de pensar que l'antiquari és un
home que no es mou pas entre mi-
lions. . •-:••:

—Tots els antiquaris sou al mateix
lloc, o potser n'hi ha més a Barcelo-
na?

-La majoria som per aquests ba-
rris, però també n'hi ha a la part de
l'Eixampla, a Sarrià, a la part del ca-
rrer Aragó cantonada Aribau...

-El Gremi d'Antiquaris és obliga-
tori?

-No, el Gremi és voluntari, però si
un és afiliat té una Imatge més presti-

una mica elevats, l'impost esmentat
és abusiu.

Aquest impost ho deixa de ser una
mica ridícul i contradictori a la vega-
da, perquè mentre a nivell d'hisenda
són considerats com venedors de luxe,
a nivell de poble són considerats quasi
com drapaires.

Amb aquesta perspectiva l'antiqua:

ri s'ha de moure i sobreviure entre
dos focs: hisenda amb la seva política
irracional i el públic comprador que
no sap trobar el veritable valor de
l'antiquari.

Potser la raó que la gent els consi-
deri com drapaires és degut a l'in-
sisme que existeix a la professió.

Entorn aquest punt parlem amb el
secretari del Gremi d'Antiquaris de
Barcelona, el senyor Manuel Sànchez.

—Hi ha persones que no són anti-
quaris i fan mal a la professió. Legal-
ment contra l'intrusisme no podem fer
res. Són persones que pel fet de saber
si una peça determinada té un valor
realment ja es consideren antiquaris.

—Fa molts anys que es dedica a la
venda d'antigüetats?

—La casa en si fa més de quaranta
anys* però en aquest lloc precisament
potser a partir del 1963.

—Quines són les peces que real-
ment es consideren antigues?

—A partir de set anys enrera ho
comprem tot. Un dels objectes més
antics que tenim a la botiga (no vol
dir quin és) data del Renaixement.

—Com s'estableix el preu de venda?
—En raó del que costa demanem el

preu. Això no implica el possible rega-
teig ja que no em sembla seriós. El
que vull dir també és que pel fet que
una cosa sigui més antiga que una al-
tra no vol dir que sigui més cara.

—Hi ha alguna peça especial que
no la vol vendre?

—A casa tinc coses que les guardo
amb afecte i perquè hi tinc afecció.

—Es rendable dedicar-se a les anti-
guitat?

—Anem vivint. En realitat és poc
rendable pel que hauria de ser. A
França, Anglaterra, l'antiquari és ben
mirat. A Espanya no. Espanya no és
un país cultural. Hem de tenir en
compte que l'antiquari és un home de
cultura; recupera la cultura pel país.
Coses que han estat guardades i pot-
ser es perdrien, l'antiquari les ha re-
cuperades.

—Hi ha objectes molt cars?

giosa. Heu de tenir en compte que la
unió és un suport molt fort. - , . •

—Quan es pot afiliar un antiquari
al Gremi?

—Com a mínim per afiliar-se són
dos anys, i s'ha de pagar una quota
de fiança de 50.000 pessetes.

-Quants afiliats hi ha al Gremi?
—Entre Barcelona i província som

96 afiliats. .
-Hi han gremis com el de Barcelo-

na a la resta de l'Estat espanyol?
—Bé, el que puc dir és que el gremi

de Madrid resta en període de forma-
ció. A Tarragona i València, volen fer-
ne grups semblants.

Els atracaments /
Amb els atracaments passa una co-

sa molt estranya. Cap peça robada
d'una botiga no torna, més tard o més
d'hora, a una altra per tal de vendre-
la. Cada cop que un objecte és robat
d'una botiga es reparteixen fotos de la
peça sustreta entre els antiquaris pèr
tal de recuperar-la. Però mai no ens
hem trobat el cas que torni a una al-
tra botiga per vendre-la.

JORDI M. DE TTUIIBÍA
ANTONI M.« SANCHEZ
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FREDERIC ESCOFET A BARCELONA

El retorn de l'últim exiliat
Com es retorna de l'exili més llarg? Aparentment, amb dues
maletes i en autocar de línia Brussel.les-Barcelona. I amb una
gran ferida al cor i els sentiments destarotats i el país canviat. De
l'exili se'n torna malmenat. De l'exili moltes vegades no se'n
torna, per més que es vulgui.

Dimarts passat de bon matí, quatre
persones, parents i amics, acollíem
amb el cor encongit el tinent-coronel
Frederic Escofet, l'últim exiliat, en el
moment tan esperat del seu retorn a
Catalunya. La frase que ens va etzibar
en baixar de l'autocar no era casual
ni l'oblidaré fàcilment: «Jo no puc dir
"Ja sóc aquí I". Hauria de dir més
aviat "On carat sóc?", perquè en 41
anys d'exili el meu país ha d'haver
canviat molt i temo sentir-m'bi es-
trany». Asseguraria que la frase se
l'havia pensada més que no sembla.
Com es retorna de l'exili més llarg? La
frase traduïa fidelment la vitalitat i el
sentit de l'humor proverbials d'aquest
jove de 81 anys que és Frederic Esco-
fet. Però reflectia també, i potser en
primer lloc, una ferida esbatanada:
l'exili injust, viscut llargament dia a
dia, l'allunyament esquinçador del
país pel qual s'ha esmerçat tota una
vida (i es diu molt de pressa).

Una certa manera
d'entendre l'exili

Frederic Escofet no era només, de
Brussel·les estant, un militar republi-
cà exiliat. Era també una manera
—«una certa manera»— d'entendre
l'exili i d'entendre el retorn. La digni-
tat. Personal i col·lectiva.

D altra banda, Catalunya no ha
anat pas sobrera en la seva història
contemporània de militars professio-
nals d'alta qualificació com Escofet,
profundament identificats amb la llui-
ta per l'autogovern del país. En
aquest sentit, Escofet també fa figura
d'excepció. Ho apuntava amb millors
paraules que les meves Maria Aurèlia
Capmany en comentar el meu llibre
«Frederic Escofet, l'últim exiliat»
(«Avui», 6 de maig de 1979): Aquell a
qui agradin les biografies heroiques, a
qui agradin els personatges de Joseph
Conrad, perseguits pel destí advers,
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que es desafien a sí mateixos per cul-
pa d'un alt i destructor concepte de l'-
honor (...), pot llegir-se la biografia del
capità Escofet (...) i no se sentirà de-
fraudat (...), es trobarà cara a cara

amb un personatge pertanyent a unâ j
classe social absent o quasi del tot ab-1
sent a la nostra literatura més rabio-:j
sament realista. L'absència de mili-j
tars de carrera, amb vocació de mili- •$
tars, en la nostra narrativa és un fe-1
nomen digne de ser comentat (...). L'-?|
home que es jugà tantes vegades a ca-|
ra o creu el seu propi destí, perquè]
optà sense haver de reflexionar massa |
per la lluita reivindicativa del seu po-J
ble, i que es trobà cara a cara amb la|
lluita desesperada i legítima dels més i
desheretats de la terra i escollí, ell-j
també, la seva lluita, és encara un j
exiliat, l'últim exiliat, com l'anomena J
en Xavier Febres. Probablement per-!
què és, i ell no ha estat mai disposat ai
renunciar-hi, un militar català». r ; J
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Militar de carrera
brillant

Militar de carrera brillant, Escofel
navia triat durant la dictadura de Pri
nio de Rivera de passar a servir en un
Cos armat català com els Mossos
d'Esquadra. En produir-se el 14 d'a
bril de 1931 que consagrà la Repúbli
ca, va posar-se immediatament a Ics*
ordres del President Francesc Macià,
el qual l'havia de nomenar ulterior-
ment ajudant personal, com ho ,va
ser després del president Companys.
Condemnat a mort pfer la seva actua-
ció al costat del president de la Gene-

ralitat durant el fi d'octubre de 1934,
va ser nomenat, en ser restablerta ia
situació després de la victòriti elecro--:
ral de) Front. Popular el 1936, comls-
sari.jjenfirfil ào. los Forces d'Ordre Fiï
blic de Catalunya i va dirigir los òpe
rncious que havien de dur a resclafa:.
ment de la sublevació facciosa del 19
de juliol a Barcelona.' Desprès de rc-
'bro la sisena ferida de bala al sotge de
Terol, el president Companys !i va tor--'
nor a encomanar la direcció deï Cos
de Mossos d'Ksquadra ampn'at durant
la #iJ«rra. A } exiÜ, Escofel v« conii
nuaí al sorv«í <ln Catalunya n través
do diversos csim'cs en oi si ri* io^ ÍJÏSV

titucions ''•.republicanes/,càrrecs:'qiié
havia ' acceptat • dosprés id'haver-mv
consultat la oonveniència àrab oi , .,„
sidentTarrndellas! Exiliat pundònorós.
—«nu vtil! l'amnistia d'squQlls
potser són jo qui hauria de
nar»-., s'havia prohibit d'acomplir
seu somni, de retornar-a Catalunya
fins qiui un mínim tràmit administrar
tin con» és la concessió d'una jubilació
on tant que militar republicà ho reco-
negués la seva condició d'home lleial
mahnonat per les cirç'umstAoctes.
calgut dos llurguissims;anys<-
que el Reial-decret de moro, 1978
regula la situació dels antics ml l iu r i
republicans a efectes de jiibilaci^ríü
los aplicar a Escofot, amatent, dos .de'
Bmssel.los a ies possibilitats d'un Jjfï:'.
IU111 dií'T)*:,' • _ ; "'• • ;• r]; i 'rX,,'ï·p̂ 'fy·'syí.'*'.

^

L e
retrobar e país

. l"l pnssat tanmateix pertany
altra etapa i s'imposeu noves ^
tives. EscoKet ha pogut retornar a Ca•*<•§.
talunya i cloure —si fos possible-f.5 ?|
una profunda ferida, /{iikK4'tAYï?p£${p
:•' Un dels seus primers desigs on po^jj
sar peu a Catalunya ha, estat da*pre-A$j
sentor personalment al-president Ta-^|
rrndttUas?.fil seu tpstimoniatfífrd'adhel^
sió i recoíieixemeut. L'enderaà delrejsf
torn i en cl mateix dia dn la seva ono-^f
màstica, oi president Tarradellas ve-f.,^
bia durant una hora Frederic Escofet,;1^
una abraçada que l'últim exiliat havia ^
també llargament esperat. Escofet,»^

diem pudorosament els oscribes,%*
n estava «visiblemont emocionat». ^-f^i

Arcapdavalt do 41 anys de separa-.||
dà dolorosament forçosa, uii home ha (^
retornat al sou p?.ís amb 1*esperança Ç̂j
frisosa de reconèixer-io-, i ' d e ^ ; '
retrobar's-hi Com molts oltres exi-f»|
iiats, i com tots aquells que haurien^
volgut viure ho si la mort no els ha-^3
gués arribat abans. La tremenda vita-;|2
li'at de Frederic Escofet li ha permès
d arribar a cloure el punyent cicle de/vf
í'rxiii. ;•«•./.•.:,•''.'•."••, i "'• 4 ? , : t ^ : ^ - ^ M

Frederic, ho veus com era"possible-U
allò f{ue somniàvem en llargues tardes ;
plujoses a la tava i erabotiga de Brus-|ü
SCI.IPS? Has tornat, i ho celebrem amb3
U>. Frederici;permet-me qua simpUfi-̂ f»
qui RÜ una paraula totes lo> altres que'Jí
s tinravalleri:, benvingut!^ Frederic^
àmir: benvingutl ï*es llàgrimes avui/^

u joia. Per *« tu, Frudoric.

FEBRES



Cada cosa a la seva hora.-
Al moment d assaborir els millors formatges,
patés i vins, apropeu-vos a

ESPECIALITATS

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

Gran assortit de vins

Elaboració pròpia de patés

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

Degustació: Cada vespre de 9 a 12

Muntaner, 477 • Barcelona-21



El debat mantingut al Palau de Congressos, abans de les eleccions, pels representants de les forces pólitU"^
ques majoritàries, no va.centraria discussió política en la problemàtica econòmica.^

U N DEBAT IMPRESCINDIBLE, PERÒ
GENS SATISFACTORI y ; ; V- ^ a ' ^ - ' ^ K

L'economia, quàh?r * Sií
En els propers mesos, un dels terrenys-daus en el qual serà ' V
decidida tant la viabilitat de la democràcia política a Espanya jr
com la viabilitat de la vertebració institucional de la identitat
nacional de Catalunya serà el terreny econòmic. .. : f ,

del públic fou ordenat i perquè .f- com Vj
a dada particularment meritòria— la ^
imparcialitat en l'atorgament de la j
paraula i en el control del temps de j
cada orador fou exercida escrupolosa-j|
ment. D'altra banda, cal també consi- i
derar l'actitud civilitzada —en un país i|
d'indvilització - integral—* del > miler t

AI marge de verbalismes d'escàs
contingut real, aquesta és una tesi que.
no ha gaudit de massa acceptació en-
tre els representants de les principals
forces polítiques. S'escau, però, que
aquesta tesi pot ésser presentada, ar-
gumentada i defensada amb dades
objectives i, en els, darrers mesos,
hom hi ha insistit, tossudament des
d'aquestes mateixes planes. En qualr
sevol cas, la història jutjarà la seva
adequació a la realitat, en el ben en-̂
tès que, si la sentència és positiva, ens
haurem carregat el país. ••,.

En aquest sentit, el debat mantin-

lona pels representants de les quatre
forces polítiques principals —dos dies,
abans de les eleccions al Parlament—
pot ésser interpretat com una ocassió
perduda per a centrar la. discussió
política en la problemàtica econòmica
i en la clarificació de les diferents po-

t s i c i o n s . • . ; : > . - ;/ < , - _ ••(•' ' >>-:- ,"'•''.'•,;
: . Val a dir, però, que el debat va pre-
sentar dues connotacions certament
positives. D'una banda, convé remar-,
car que, en contraposició al tarannà

, d'aquest país que és una olla profun-
da i estèril, l'organització del debat
polític,fou exemplar. Perquè l'horari

lgut al Palau de Congressos de Barce^ „ previst fou acomplert, perquè l'accés .,

Üte'M? fj<i{^?

.CULTURA
SON PART DE
LA NOSTRA VIDA.
Forma part de Xarxa Cufturai.



d'espectadors invitats al debat en di-
recte. Públic de distintes posicions
polítiques, i no només de les represen-
tades en el debat, que demostrà ma-
duresa, tolerància i serenitat política.

Tanmateix, el contingut del debat
mereix una avaluació molt més dis-
creta. Una de les crítiques més subs-
tancials, que deriva de la tesi apunta-
da al principi, fa referència a que un
dels temes que objectivament hauria
d'haver protagonitzat l'interès central
del debat -el model econòmic propo-
sat per cadascuna de les quatre posi-
cions polítiques- només va rebre un
tractament marginal i, tal vegada de-
gut a aquesta circumstància, escassa-
ment convinvent.

Atesa la situació de crisi econòmica
i l'actual correlació de forces políti-
ques, el marge de maniobra per a
canviar o transformar les bases prin-
cipals del model econòmic esdevé
considerablement estret. Aquestes
restricccions expliquen probablement
que els mecanismes bàsics de l'econo-
mia de mercat siguin acceptats per les
quatre grans forces polítiques. Tot i
això, però, la manera d'entendre el
model d'economia de mercat admet
distintes interpretacions, algunes de
les quals resten substancialment

allunyades i àdhuc contradictòries.
Una posició fóra la del neo-libera-

lisme ultra que preconitza una econo-
mia de mercat pura, entesa en la ver-
sió manchesteriana del segle XIX. Per
a aquesta posició —la dels nous eco-
nomistes que són més vells que l'anar
a peu- les actuals dificultats econò-
miques provenen precisament de la
«degeneració» d'aquell model d'econo-
mic de mercat, i poden ésser corregits
de manera automàtica amb un retorn
als orígens.

Una segona posició -que per en-
tendre'ns respondria a les socialdemo-
cràcies anglo-saxones— fóra la de l'a-
ceptació dels mecanismes bàsics de
l'economia de mercat, però tècnica-
ment corregits amb la introducció
d'un sector públic fort i emprenedor
que, a partir de la incorporació d'ob-
jectius socials progressius, intentés
aprofitar els aspectes positius dels
mecanismes de mercat , tot i
complementant-lo amb actuacions pú-
bliques correctores

Una tercera posició fóra la de l'ac-
ceptació que aquests —inclosos els
mecanisme correctors de les socialde-
mocràcies anglosaxones— esdevenen
impotents per a resoldre la crisi ac-
tual. Constatació que porta a conside-

rar que aquests mecanismes bàsics de
mercat han d'ésser complementats
per una planificació econòmica, ente-
sa com un concepte globalitzador de
coordinació d'actuacions públiques,
de regulació d'inversions, d'anticipa-
ció de problemes i de previsió de l'e-
volució econòmica, i d'orientació eco-
nòmica general amb ordenació d'un
esquema de prioritats. Posició que, de
fet, suposa restabliment d'un nou mo-
del econòmic, basat en els dos eixos
dels mecanismes de mercat i de la
planifïcació-coordinació.

Finalment, una quarta posició fóra
la d'«acceptació» (entre cometes de
l'economia de mercat, acceptació com
a tàctica política a curt termini però
amb el propòsit a mig termini de des-
virtuar l'economia de mercat fins a
substituir-la per nous sistemes de pla-
nificació centralitzada i burocratitza-
da.

Quatre models diferents que els
participants en el debat no varen
tractar amb suficient claredat. El
camí del debat multibandes, esponta-
ni i obert a la opinió pública de Cata-
lunya és el camí. Aquest cop, però, els
resultats han estat per sota de les ex-
pectatives d'un milió de catalans. •

JOAQUIM MONELLS

Porta dels bergants RAMON BARNILS

Comorera toma, et necessiten!
L'afer, que s'arrossegava d'anys, és ja avui del domi-

ni públic: el treballador de la cultura Santiago Melón-
dez, àlias Jaume Melendres, ha presentat querella con-
tra el també treballador de la cultura Raimundo de Tal,
àlias Terenci Moix.

I l'ha presentada davant dels tribunals de la burge-
sia. Fins en aquests extrems pot arribar la política del
consens.

—Fins en aquests extrems ens ha portat l'espanyolis-
me revisionista corregeix des del cel de Comín el com-
pany Comorera. Entre aquest afer, l'eterna joventut de
Solé Barberà i l'aprovació de l'entrada soviètica a l'Af-
ganistan decidida al Baix Llobregat, Sant Gervasi i el
Ripollès, el company Comorera ha començat a sentir-se
alternativa. El papa Wojtyla li envia missatges cada cop
que viatja en avió.

Sembla que el gra es rebentà perquè l'un desitjà a
l'altre que s'anés morint xino xano «d'un càncer a l'a-
nus».

Ja hi som, el Terenci parlant del cul.
Si és veritat allò que diu Hemingway, que els bons

escriptors han d'escriure d'allò que més bé coneguin,
ara haurem de vigilar, per si és cas i ens comença de
resultar mitjanament llegívol aquest harlotell.

En tot plegat hi ha un punt que porta perplexitat i
després dubte. S'ha dit que l'afer M contra M és un afer
entre treballadors de la cultura. Segur? Perquè els tre-
balladors, si a més a més són cultes és a dir, amb domi-
ni de la llengua, el sentiment objecte de la querella el
solen expressar així: «Que et donguin, i amb un formó
espuntat». Res d'idiotismes de batxillerat mal paït i de
medicina de practicant El càncer es diu mal dolent, i
l'anus és el cul. De manera que el senyor jutge, amb el
seny burgès que sens dubte el caracteritzarà, hauria
d'ordenar un peritatge previ que establís fins a quin
punt respon a la realitat la condició de treballadors i de
cultes, senyals d'identitat que s'adjudiquen a les parts.

N. B. Iolanda Pelegrí i Núria Nardi, que signen l'arti-
cle del «Diccionari de la Literatura Catalana» en què es
parla del feixisme de Llorenç Villalonga, detall que em
va escandalitzar fa unes setmanes, en comuniquen que
les setze darreres Unies de l'esmentat article, inclòs l'es-
candalós detall, no són obra d'elles, les hi afegiren els
responsables de l'obra i per tant no se'n fan responsa-
bles. Dir que la revisió del Diccionari demanarà una pa-
ciència de benedictí seria no dir absolutament res.
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Maria Antònia Oliver, narradora de la nova generació.

MARIA-ANTÒNIA OLIVER v

«Existeix una generació

Maria-Antònia Oliver acaba de treure a la llum un nou llibre
titulat «Punt d'arròs», un pas endavant en aquest difícil ofici de
narrador, exercit al nostre país. Aquest llibre, la seva obra global,
la fi dels setanta... l'existència d'una generació són prou • .
importants per delimitar aquesta conversa, , ; l l , r ' "

-Aquest canvi de dècada ha estat
pròdig en articles de valoració cultu-
rals dels darrers dey anys: escriptors,
modes, estils, obres, han passat per la
galeria. Maria-Antònia Oliver ha estat
catalogada en molts casos com un va-
lor nascut en els seixanta i que deu,
per tant, les seves arrels a aquells
anys. Què en diries? * •. -

-«No hi estic massa d'acord. El lli-
bre d'en Graells i l'Oriol Pi de Caban-
yes sobre els vint-i-cinc escriptors del
moment (a començaments dels 70) in-
cloïa gent de generacions anteriors a
la meva, o escriptors que no han fet

res més, però crec que hi ha gent dels
allà citats que ens hem consolidat
com a generació durant aquesta dèca-
da: vull dir generació en el sentit
d'actituds, d'ideologies/ fins i tot de
manera d'entendre la literatura, la
qual cosa no vol dir que fem una me-
na de literatura igual, eh?...»
. : —Quins exemples posaries d'aques-

ta «generació», que per altra banda i
des del meu punt de visió no és massa
clara, '--.i
./ —«En Pi de Cabanyes, Jaume Fus-
ter, Pep Albanell, aquests en narrati-
va, entre d'altres, en Guillem Jordi

Graells, Alex Broch, Montserrat Roig,
no sé, hi ha més gent...».1 „••,••••• ï^ia-At^v

—Però això és d'allò més heteroge-

-:•: .—«Molt, molt, però creo que hi ha
una sèrie de lligams difícils de definir,
fins i tot per nosaltres mateixos, però
que els sentiïn».• s / ïíi^vf.Y·.vri··'v.j·:^-^ ,
w—A nivell literari o personal, i qui-
nes creus que han estat les constants
d'aquesta generació?, (,^/vu; ? y>.>,4
•. —»D'entrada la voluntat de ser pro-}
fessionals, ós a dir, no tenim una acti-
tud de servei com la podien tenir les
generacions anterior i si en canvi una
clara posició de reivindicar el poder
viure del que fem (tot i que som cons-

. dents que encara no ho podem fer).
Nosaltres no hem agafat la literatura
com un divertiment, ni com un hobby,„
ni com un servei al país... sinó com un
ofici. D'altra banda crec que cal dir
que hem estat una generació que no
ha trencat d'una manera brutal i so-
rollosa amb l'anterior, con acostuma
a passar, no ens hem enfrontat amb
ells; potser també ens distingueix la
nostra posició política: tots som d'es-
querres i hem adoptat una clara posi-

, ció nacionalista i independentista..J» •

.'.,.,;•/;',-:;..Els espais buits £^&0j$
—Anem als teus llibres publictas.f

Destaca veure que has estat una es-
criptora constant, però hi ha un buit
entre dues de les teves millors obres,
«Cròniques d'un mig estiu» de 1970 i
«Cròniques de la molt anomenada ciu-
tat de Mallorca» el 72, fins el 76 en
què surt «El vaixell d'iràs i no torna-

' ràs». iPer què es va produir aquest es- ;
pai de temps sense cap novel·la teva? >
•, —«Jo crec que si en la vida d'un es- \
criptor hi han quatre anys sense cap
llibre això no té importància, ni és res *
d'extraordinari. D'altra banda per
aquells anys van sortir un llibre de?
narracions i un llibre reportatge. :'&tff

«Potser el silenci d'aquell llibre fins i
ara tingui una més clara explicació ja |
que em vaig dedicar molt al Congrés 1;
de Cultura Catalana i no vaig escriure :
una ratlla fins que es va acabar.
"Punt d'arròs" havia d'estar publicat
per Sant Jordi passat, i fins desembre K
no va ser possible de tenir-lo al cafr)
r r e r . . . » . ' ,<*, •• <••/ s,;*f ••.'-'.'- V : '*ÍVJ^-?^-

Ara que ja som a «Punt d!arròs» di-.:
' ria que m'ha sorprès, una utilització

de la llengua de manera diferent a la
teva anterior obra, com si la teva vida •

}- a Barcelona i l'ambient urbà que des-
crius t'allunyés del mallorquí.^Wrry



-«El llibre el vaig escriure meitat
aquí i meitat a Mallorca, i la ciutat
que descric, a cops ós València, d'al-
tres Barcelona, o Ciutat... Potser si
que els primers llibres eren més dia-
lectals i si ara els fes de nou els arre-
glaria, sobretot a* nivell de grafisme
«fabrià». D'altre banda hi ha un joc en
la llengua en el qual intento barrejar
tots els dialectes que coneixo i entre
tots confegir una forma d'expressió.»

-El tema del feminisme, present
en d'altres novel·les teves, aqui es
mostra com molt soterrat, subtil, dil.-
luït en l'ambient i en les actuacions
íntimes del personatge principal.

—«Si, potser perquè no pretenia fer
un llibre feminista sinó simplement
plantejar el problema d'una dona; i
com que jo sóc feminista això s'ha no-
tat en l'obra.»

—Però la forma pot fer de difícil
comprensió aquest missatge feminista
que s'ha comentat de la teva obra.

—Mira, darrerament he llegit mol-
tes novel·les que no eren considerades
feministes i que jo si que les he vistes
així. Ara no he volgut fer un llibre on
sortia la meva opinió sobre el tema,
sinó que només he volgut plantejar
una història.»

—Quins elements consideres claus
en «Punt d'arròs»? quines han de ser
les línies fonamentals que creus que el
lector ha d'extreure del teu llibre?

—«Es difícil de dir això. Jo no pen-
so en el lector quan escric sinó que
penso en mi, que el que faig sigui sin-
cer des del meu punt de vista. M'a-
gradaria, això sí, que el lector veiés
l'esforç i l'intent d'explicar sensa-
cions, climes, ambients, i, també, el
fet que tot sigui explicat des del punt
de vista d'una dona alhora que tots
els altres personatges estan desdibui-
xats voluntàriament; també la sensa-
ció d'irrealitat...»

«Figues d'un altre paner»

-Després d'això, la Maria-Antònia
Oliver m'explica el seu proper llibre,
«Figues d'un altre paner» que és un
recull de contes dels que encara con-
sidera vàlida dels escrits per ella.
Sense voler gairebé surt el tema de la
polèmica sobre el moment que viu la
literatura catalana: des dels pessimis-
tes absoluts, als optimistes totals. So-
bre els primers comenta: «em sento a
les antípodes de la gent que predica

aquest tremendisme. Si jo cregués que
no hi ha literatura catalana no en fa-
ria, i aconsellaria als meus amics que
no en fessin i que es dediquessin a fer
d'escombriaires, o a conrear flors...
no só. Crec que es fan coses interes-
sants, tant en narrativa com en poe-
sia, i el que si que manca és una polè-
mica o una discussió positivista sobre
el que estem fent. Potser si que es pot
dir, però, que no acaben de sortir gent
jove, sobretot en narrativa/ que faci
coses, però això és normal.»

—Una darrera cosa a comentar és
Televisió, mitjà en el qual la Maria-:
Antònia (com tants d'altres escriptors
catalans) està trobant una finestra de
sortida per a la seva obra.

—Ara rumio una nova obra que es-
tigui en l'estil de «Cròniques de Mont-
carrà», però així com allà parlava
d'un estament social petit burguès,
comerciant, i el pagès quedava en se-
gon terme, ara vull entrar de ple en
aquest terreny i parlar del món cam-
perol mallorquí, i del sistema familiar,
i el món patriarcal de la pagesia... co-
ses totes elles en crisi i a les quals jo
no veig cap alternativa vàlida. Ara
faré això...» •

MIQUEL ALZUETA



Manilla d'oros

Un ciutadà de Barcelona
En Xavier Regàs ens ha deixat, fa

dies, i penso que el seu comiat ens ha
trobat a tots massa enfeinats en l'a-
nar i venir, en l'enrenou d'aquesta
difícil primavera de la nostra recupe-
ració. Estic segura que molts de no-
saltres dels que hem viscut l'angoi-
xat i apassionat afany de subsistèn-
cia de la nostra ciutat en els temps
més adversos, l'hem recordat aquests
dies. Era en Xavier Regàs, molt abans
de pensar en ell com a dramaturg,
com a empresari teatral, com a pro-
mocionador de teatre, un barceloní
que vivia contracorrent, amb una
idea molt clara d'allò que havia estat
i havia de ser la ciutat que estimava
per damunt, de totes les claudicacions
que li veia fer. Tots els que havíem
entrellucat, només entrellucat el que
va ser la Barcelona de la preguerra,
oberta a tots els vents, lliure, confia-
da, disposada a riure's del mort i de
qui el vetlla, veïna privilegiada de la
gran Europa, prou segura per no ha-
ver de ser pedant, prou rica per per-
metr's el luxe de perdre el temps, ens
adonàvem, així que parlàvem amb
ell, que ell, en Xavier Regàs no hi ha-
via renunciat a aquella ciutat, dels
seus entusiasmes i de les seves ten-
dreses. Hedonista, escèptic, com a
bon barceloní, contemplava amb un
aire, entre admirat i mofeta, les nos-
tres pedanteries teatrals, el nostre ri-
gor de lèxic, la nostra intransigència
ideològica, i, si li era possible, procu-
rava vehicujar aquells productes
nous, productes teatrals difícils, de
vegades abstrusos, a la recerca d'un
nou públic. Com pocs homes en aquest
país, i potser en els altres —sempre
ens creiem que el nostre és molt espe-
cial simplement perquè és l'únic que
coneixem— com pocs, sabia allò que
era capaç de fer i respectava allò que
sabiem fer els altres. Era hedonista i
Ü agradava passar's-ho bé i el que
menys li agradava era avorrir-se, pe-
co era també escèptic i aquell potser
sí, que obre tantes portes li permetia
encantar-se amb les obres més rigoro-
ses i difícils. Poca gent deu recordar
que si es va presentar La primera his-

Maria Aurèlia Capmany

tòria d'Esther de Salvador Espriu al
Romea, dins el Cicle de Teatre Llatí,
va ser gràcies a ell i que si anys
després l'EADAG va presentar Ronda
de mort a Sinera, de fet com un ho-
menatge a l'obra espriuana, va ser
perquè ell va confiar en la gent de la
Cúpula, va confiar en aquell estrany i
imprevisible maremàgnum que ofe-
rien els assaigs a l'escola, mentre s'a-
vançava en una obra no escrita, de fet
un projecte en marxa, de tot un grup
de gent amb vocació apassionada, pe-
rò sense titularitat ni sindicació.

Si ens entretenim a considerar com
va tirar endavant en Xavier Regàs
moltes de les empreses teatrals en les
quals intervingué, ens adonaríem que
hi tenia un paper rellevant la imagi-
nació. Podem recordar, els qui tenim
bona memòria, és clar, tot el que va
significar el Cicle de Teatre Llatí, en
aquells anys, quan s'acabava, lenta-
ment, molt lentament la penosa dèca-
da dels cinquanta. En certa mesura,
Barcelona era gairebé una ciutat eu-
ropea, gràcies a ell, una ciutat que
s'assemblava a la Barcelona que ell
havia viscut i estimat, plena de grà-
cia, de tolerància, de bon humor. I el
Cicle de Teatre Llatí no sols va portar
a Barcelona el teatre, que en aquell
moment es feia a Europa, un moment
apassionant i creatiu, val a dir-ho, sinó
que va ser la plataforma del teatre vo-
cacional català, el qual obtenia així

una promoció que amb els propis mit-
jans no hauria obtingut.

Xavier Regàs tenia del teatre una
idea molt simple, hereva del que ha-
via estat arreu el teatre en la dècada \
dels trenta, una teatre boulevardier,
de fórmula sabuda, rendible, i que
congria un públic estable i bon jan.
No ho va aconseguir, és clar, malgrat
que va tenir uns quants èxits sonats, i
no ho va aconseguir probablement
perquè la ciutat ja no era la que ell
imaginava. Aquest teatre elemental,
fàcil, sense transcendència, havia de
tenir però, al seu entendre, una digni-
tat de llenguatge. La fórmula que li
agradava repetir era la de fer parlar
la gent amb correcció sense que es
notés, és a dir: DONAR LLEBRE PER
GAT. Era fidel, fins i tot en qüestions
de gramàtica a aquella Barcelona d'a-'
vant guerra, aquella Barcelona que es
corregia el seu propi llenguatge trac-
tant d'adaptar-se a les normes de
Mestre Fahra.

Home de cafè, com ja no en queda-
ven, de tertúlia, hereu escampa del
temps que sempre semblava sobrar-li,.
li agradava més que res conversar,
contar anècdotes, xafardejar que és
un dels símptomes de la bonhomia.

Quantes vegades, mentre m'escapo-
lia, amb la meva pressa frenètica, de
la seva abundant conversa, del seu
menyspreu del pas del temps, recor-
dava les tertúlies del meu pare, a peu
dret; davant la porta de casa, mentre
el sopar es refredava sobre la taula
del menjador i nosaltres, els petits,
fruíem d'aquell retard que ens perme-
tria allunyar l'hora d'anar a dormir.
El meu pare pertanyia a la generació
del seu de pare, amb qui el lligava
una bona amistat, en Miguel Regàs,;
famós hoteler i escriptor també de
passada. Eren una gent que feien una
munió de coses amb l'aire permanent-
ment desenfeinat. I Xavier Regàs va
aconseguir sempre dur a terme el seu
quefer teatral, amb l'aire divertit d'un
passatemps, un passatemps tan efec-
tiu però, que per la nostra dissort no
ha trobat suhtitut encara.

MARIA AURÈLIA CAPMANY
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•OI..CU I TORRHS

El proppassat vint-i nou du febrer ÚH va celebrar ai centenari del
naixement d en Josep M." Folch i Torres. Autor d'una
extensíssiïnn obra narrativa i teatral por a nois i noies. Novel·lista
de pro, ha estat i ós, encara, criticat pur nombrosos intel·lectuals.

f-u JUSCJ; M -; '.;;>.sÍiJle; va i u;L3nçar
& l!iíj;ií en VoL·l, i 'i orr>.s abiuis de la
[;i.tíita, uunüivMuMMit If3 pagines vis-
tutii.'s, que s'(i·.lii.avíin fi A-'.n Patufet».
«Dosptús no l'he t orant a llegir mai
més, tmcar<< qut: haig de dir que va
ser una eina molí eficaç pur a contac-
tar la literutiua catalana àrab los
classes populars».. Amb respecte a ia
seva obra opina que és molí. respecta-
ble però... «penso que no sé pas quina
vigència pot tenir ara aquest tipus de
literatura».

La Montss.iui Roij; nuiïïiti-isw qt;a
quan era peni,» va llegir LUÍ.;I la co!.-
lecció del seundiit»ri «Kn t'anar.» i pin-
tant les famoses «Pà^iüc. viscudes':.
«En l'època du la rnev.i adültïscónchi,
em vaig anar decantant anvers ois Ui
bres d'u vent ares com aquull que es
deia "Los aventures d'on Massa-
gran". Després, d« més gran he llegit
nombroses novel·les d'un Folch i To-
rres, però poisor la qiiu més jn'ha on
tusiasmal hn est.it "Joan feudal"».

De l'obra literària d'ou Foldi, la
Montserrat Roig, estima qtu; hi ha
una part molt vàlida, quo J'ÍS el sou t;n-
troncamt;nt ainb los dasse.s populars,
ja que explicava al públic ies coses,
els afers quotidians; m\ dutinitiva, que
cobria UL aspectf molt important dins
la cultura cataianu du 1"època. «En da-
rrer lloc, penso que als seus llibres
d'aventures, avui dia són vigents, te-
nen actualitat. I crec, que ara, aquí,
ens manca un Josep M.* Folch i To-
rres».

«Jo vaig conèixer l'obra d'en Folch
i Torres quan era molt petit - ens diu
en Josep Alb anell- mitjançant la col.-
lecció de "Pàgines viscudes". Amb el
pas del temps però, aquelles pàgines
viscudes van donar pas a alguna que
altra novel·la rosa i, com no, als lli-
bres d'aventures, com ara "En Bolavà
Detectiu" i... evidentment "Els Pasto-
rets", però això ja va ser quan era
més ganàpia».

«L'obra d'en Folch però, me la miro
sota dos punts de vista. El primer, és

que s'ba de reconèixer, que des del
punt de vista material, va fer. un in-
qÜGStionuble servoi al pais, car va dur
a terme una gran tasca de divulgació
del catblà. Ara bé, des d'un punt de
vista ideològic, haig da dir que si bé
quan era petil em feia un tip de plo-
rar, d'adult ho trobo molt melodramà-
tic. Potser perquè la seva postura que
el món està mal fat, però es pot arran-
jar anant amb el cor a la ma, és invia-
ble. A mes, en toies les seves obres s -

Pep Albanell: «Era un consolador cris-
tià de pro»

Josep M.a Castellet th'obra d'en Folch i Torres va ser una eina molt eficaç per con-
tactar la literatura catalana amb les classes populars.

hi desprèn una ideologia força conser-
vadora, en la qual es veu claríssima-
ment que és un consolador cristià de
pro».

Però malgrat tot, Pep Albanell està
intrigat amb el perquè d'aquell pas
sobtat que va representar per en Jo-
sep M.a Folch i Torres el fet de passar
de fer literatura per adults a escriure
llibres infantils, alhora que afirma
que amb aquest traspàs Catalunya va
perdre un gran novel·lista.

L'escriptora Teresa Pàmies ens
afirma que havia llegit les «Pàgines
viscudes», «quan era xiqueta i anava a
costura a aprendre de lletra que, a la
meva generació, li ensenyaven en cas-

tellà. També en la meva adolescència
quan necessites tancar-te amb un llibre
per a somniar i plorar llàgrimes bo-
nes, vaig llegir obres d'en Folch i To-
rres».

«Però penso que l'obra d'en Folch
ha ajudat a catalanitzar dues genera-
cions obligades a l'escola en castellà,
car l'escola catalana impulsada per la
Generalitat fou breu i no arribà a tot
arreu. Comunicà amb amplis sec-
tors populars sense concessions estèti-
ques ni ètiques. La forma ens pot sem-
blar avui un xic carrinclona però el
contingut contínua essent vàlid* Un
poble és no sols una llengua sinó
també una idiosincràsia. Josep M.'
Folch i Torres contribuí al difícil com-
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Teresa Pàmies: nVaig conèixer l'obra
d'en Folch i Torres quan era xiqueta i
anava a costura a aprendre de lletra».

bat de salvar-les i d'enriquir-les amb
una literatura autènticament popular
i nacional.» •

ISIDRE AMBRÒS

DADES BIOGRÀFIQUES
Fill d'una família de fusters bar-

celonins, en Josep M.a Folch i Torres
va néixer el vint-i-noú de febrer de
l'any 1880. Era un home de profun-
des conviccions nacionalistes, les
quals el van dur a militar en el par-
tit Unió Catalanista, alhora que diri-
gia un setmanari polític nomenat
«La Tralla», des d'on va promoure
unes campanyes nacionalistes tan
radicals que finalment s'hagué d'e-
xiliar a França.

En el país veí, en Folch i Torres
va continuar escrivint novel·les i pu-
blicant articles a diferents diaris i
setmanaris. Fruit d'aquesta òpoca en
són les obres «Aigua avall», «Joan
Endal» i «Una vida». L'any 1908 va
entrar a la redacció del setmanari
infantil «En Patufet».

L'any 1915 va ser quan en Folch i
Torres va encetar la famosa sèrie de
les «pàgines viscudes» a «En Patu-
fet». En aquesta secció, l'autor hi
descrivia quadres de costums que
s'ambientaven, sempre, en la Cata-
lunya de l'època, urbana o rural.

A partir de,l'any 1916, també, va
escriure nombroses obres de teatre
per als infants; «Els Pastorets», «El.
rei que no reia», «El príncep blau» o
«La Ventafocs». -.

Paral·lelament però, a les seves
col·laboracions a «En Patufet», en
Folch i Torres va fundar dues col.-
leccions de novel·les populars; «Bi-
blioteca Gentil» on es publicaven no-
vel·les rosa, i «Biblioteca Patufet»,
que estava formada per llibres d'a-
ventures i d'humor. Més. endavant,
va arribar la guerra civil i amb ella
els anys de tristor i amargura per a
Folch i Torres. Là derrota de Cata-
lunya, la repressió de la seva llen-
gua, de la seva cultura, l'eliminació'
dels seus mitjans de subsistència en
definitiva. Tot això va fer que es
veiés obligat a escriure en castellà,
fet aquest que no hauria realitzat
mai a la vida, en circumstàncies
normals. Va morir el dia 15 de de-
sembre de l'any 1950, un xic arra-
conat i enyorat del éeu ideal, Cata-
lunya.

Llibres PERE ANGUERA

PEY, MARCEL: Subway. La
dama del laberint, 1. 38 p.sn.

Suite de nou poemes on a partir d'imatges provinents de la cultura i de la
societat americana es denuncia el procés d'opressió ideològica i d'alienació
social que suposa l'excessiu mecanicisme en un món en el qual la tècnica en
lloc d'estar al servei de l'home l'esclavitza a partir de les esctructures con-
trolades per l'estat. • • • > > . • • .. , ; , ;

MANENT, MARIÀ: Poemes
d'Emily Dickimson. Ed. 62.
L'escorpí, poesia 54. 57 ps.

Mostra antològica amorosament traduïda d'aquesta important poetessa
nord-americana del segle XIX. En el recull hi queda perfectament exemplifi-
cada la seva suau sensibilitat estantissa, la fugacitat de la vida i la preocu-
pació pel desenllaç de la mort, en unes formes poètiques de gran bellesa.

COLOMINES, J.: La poesia un
combat per Catalunya. Publi-
cacions abadia de Montserrat.
Biblioteca Serra d'Or, 24. 176
ps.

Un arreplec de critiques, notes i manifestos sobre la poesia catalana du-
rant el franquisme, on més que la informació literària cal considerar-ne la
valoració ètica. Diversos dels papers reproduïts tenen el valor d'un docu-
ment i són simptomàtics de l'actitud de resistència i de combat de l'intel·lec-
tual català sota la dictadura.

MELENDRES, J., ABELLAN,
J.: El collaret d'algues verme-
lles. Ed. 62. El galliner, 52.
108 ps.

Una proposta de nova dramatúrgia, argumentada i justificada amb cohe-
rència en el pròleg, prenent com excusa argumenta! el model de Manon Les-
caut. L'obra intenta anul·lar l'heroi en favor del protagonisme compartit per
tots els personatges i la valoració per un igual de tos els esdeveniments escè-
nics, per a dotar l'obra d'una estructura més oberta. , •

BAGÜÉ, ENRIC: Petit retaule
de la vida medieval. Publica-
cions abadia de Montserrat.
La xarxa, 25. 79 ps.

Una panoràmica de la societat i les seves formes de vida i comportament
a l'Europa medieval adreçada als infants i bastida amb molta traça per l'en-
treteixit de comentaris de l'autor amb una ben triada mostra de documents
històrics i literaris coetanis als fets. El llibre ofereix alhora als nens una bo-
na visió del moment i la possibilitat d'acostar-se a textos medievals. ,
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Cultura en joc JOSEP M.a CARANDELL

Quan Pere 0. Costa em va cridar
perquè jo em fes càrrec d'aquesta
pàgina em va dir: «Escriu en prime-
ra persona, parla de cultura però
com a experiència pròpia». Així ho
he fet fins ara, i m'agrada de fer-ho
així. Doncs bé. He rebut una carta
d'una amiga barcelonina que viu a
Freiburg. Entre d'altres coses diu:
«Estic entusiasmada amb la lectura
de "El present vulnerable" de For-
mosa. L'has llegit? Té quelcom d'a-
quella conjunció de cultures i formes
d'experiència germànico-mediterrà-
nies que jo tant enyoro».

FORMOSA-WALSER

Li respondré: «Justament fa uns
dies vaig veure Feliu Formosa a la
Sala Villarroel, on estrenava com a
protagonista la peça dramàtica "Ba-
talla de cambra", de Martin Walser,
que tu tan bé coneixes, i li vaig de-
manar que em fes arribar el volum,
car, com tu, també jo visc en el pont
entre Alemanya i el Mediterrà, i el
mateix podrien dir Kim Vilar, que ha
traduït i dirigeix l'obra, i Ricard Sal-
vat, que, amb aquesta i altres peces
alemanyes, torna a donar nova em-
penta a la seva Companyia Adrià
Gual que tant va fer els anys 60 pel
teatre alemany i el català. Salvat,
com deus saber, va estudiar sociolo-
gia i teatre a Colònia, Kim Vilar va
haver d'exiliar-se a Berlin Oriental
quan el franquisme el perseguia, Fe-
liu era a Freiburg, jo a Munien. Cu-
riós, els quatre anàvem al mateix
curs a la universitat, i als quatre ens
continua lligant el teatre... potser
perquè el teatre és acció.»

LA GENERACIÓ DELS 50
I EL SEU AFÈDIX

I li explicaré a Isabel Garcia, la
meva amiga de Freiburg, traducto-
ra, prologuista i introductora d'o-
bres alemanyes a Barcelona, per què
dic que el teatre és acció. Li expli-
caré que el grup d'artistes i d'escrip-
tors de cinc a deu anys més grans
que nosaltres foren els primers re-
bels contra la dictadura franquista

Batalla de cambra
d'una manera oberta, quasi pública;
però rebels amb el pinzell i la parau-
la, no amb l'acció. Ells formaren
una generació, la de mitjans dels
anys cinquanta. Nosaltres, que els
seguíem, érem un apèndix d'aquella
generació, no una generació pròpia-
ment dita. Una promoció jove, per a
dir-ho així. I si per una banda và-
rem seguir les seves consignes d'o-
posició a la dictadura i la seva ideo-
logia marxista i progressista, per
l'altra banda ens volguérem distin-
guir, i ens vàrem fer polítics (cosa
que ells no n'eren), homes de partit
(no tots, però sí alguns de nosaltres),
i d'acció (d'aquí ve l'interès pel tea-
tre, que vàrem començar a la Uni-
versitat).

Aquestes i altres coses explicaré a
la professora de la universitat de
Freiburg. Li diré, també, que el meu
germà Lluís, membre de la genera-
ció que ens precedeix, era company
d'estudis de l'Andany, un jove molt
intel·ligent i sever en aquell temps,
cosí de Maria Jesús Andany,' la qual
és, amb el Feliu, la coprotagonista
d'aquesta «Batalla de cambra» que
s'està representant a la Villarroel, i
que conec a Maria Jesús des dels
primers temps de la Companyia
Adrià Gual, a la Cúpula del Coli-
seum? Així ho aniria lligant tot, i
parlaria de la cultura com a expe-
riència- pròpia, meva. Per cert, fa un
parell de dies, fullejant un llibre, em
vaig trobar una bonica caricatura de
Ricard Salvat feta pel Feliu Formosa
l'any... 1952.

TRENCAR AMB
LES OBLIGACIONS

Quantes coses han passat des d'a-
leshores I En certa manera las matei-
xes que van de representar un diàleg
de Plató, a la Facultat de Lletres, o
una obra de Brecht o de Ramon Gil
Novales, de caràcter social, a una
obra de crítica de la parella, home i
dona. L'acció política d'abans s'ha
convertit en acció sobre nosaltres
mateixos, de manera que quasi ja no
és acció, més aviat coneixement,
passió, i una mica de desil·lusió. La

parella de l'obra de Martin Walser
decideix un dia ser lliure, trencar
amb les obligacions de l'ordre de la
bona educació... i no troba altra ma-
nera d'expressar la seva llibertat
que tancar-se a casa. Com un ocell
de gàbia, que decideix tancar-s'hi
per tal de no caure en la vergonyosa
societat dels ocells engabiats. L'obra
és de l'any 1967, just quan comen-
çaren a Alemanya els grans movi-
ments dels joves contra l'establis-
ment alemany. Tanmateix, la pare-
lla que es rebel·la en aquesta obra,
que ha sentit parlar de l'allibera-
ment del cos, de l'esclavitzadora
societat de consum, del Kama Sutra,
del triomf de la imaginació... no és
una parella de joves, sinó formada
per una dona i un home entre qua-
ranta i cinquanta anys. I no aconse-
gueixen ser lliures, ni en la imagina-
ció, ni en la sexualitat, ni en la pro-
testa contra l'etiqueta, ni en res. Un
cop més, els personatges de Walser
arriben tard a la cita amb l'actuali-
tat. En obres anteriors, aquest es-
criptor, més intel·ligent i sagaç que
no pas genial creador, ja havia pre-
sentat l'antiheroi que entra en cada
nova etapa històrica a contrapeu:
demòcrata quan arriba Hitler, nazi
l'any 45, pacifista quan Adenauer
arriba al poder... El mateix succeeix
a «Batalla de cambra», un perspicaç
diàleg ininterromput entre un home
i una dona (què extraordinari Feliu
Formosa en el to de veu i en l'ex-
pressivitat del rostre; Maria Jesús,
en el punt exacte que convé a una
dona mig aburgesada), que té com
a esplèndid rerafons la fidelitat al
que es porta i la infidelitat al que és
autèntic. «Batalla de cambra» (molt
ben traduïda, magníficament dirigi-
da, amb la ironia precisa, per Kim
Vilar) no és sols una crítica al matri-
moni tradicional, és, molt més, una
crítica als que el volen renovar i no
en saben, no poden i, en el fons, no
volen. Rebels per moda, no per
creença. Convertida en baralla de
boxa (per l'escenògraf F. Albi, en un
bon muntatge), és una obra que me-
reix ser aplaudida per la seva intel.li
gència i independència de criteris.
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Cinema
Dues formes
de recordar
el passat

Recordar el passat! La indústria ci-
nematogràfica ha sabut aprofitar molt
bé aquesta capacitat de recordança,
aquesta necessitat de furgar en les ve-
lles imatges del record. Per a uns ha
estat la recuperació de la memòria. És
a dir, retrobar uns fets i unes cir-
cumstàncies que havien pogut quedar
mig oblidades no tant per la indiferèn-
cia del poble sinó per l'expressa vo-
luntat repressora de qui l'interessava
que no se'n parlés mai més.

La nostra societat, la nostra cultu-
ra, la nostra història, és a dir, la nos-
tra memòria, l'hem d'anar retrobant
ara pas a pas, perquè ens van prohi-
bir que la recuperéssim durant els
anys del franquisme. Els fets de la
Setmana Tràgica i el dossier del judici
al president Companys queden com a
mostres d'una voluntat de recupera-
ció que creiem que no s'aturarà tan
sols en dues pel·lícules.

Naturalment que aquesta recupe-
ració històrica de la nostra memò-
ria sols pot interessar, amb les con-
notacions de les quals ho tractem,
als membres de la nostra societat que
s'han sentit oprimits,durant el fran-
quisme. És a dir, tots aquells que han
viscut com a vencedors, que han col.-
laborat de manera activa o amb la se-
va total indiferència a que funcionés
la repressió a Catalunya, per a
aquests, és inútil parlar de recupera-
ció de memòria. Ja fa molts anys que
l'han volguda perdre. Per a aquests
l'enyorança n'és una altra. La seva
«recuperació» serà molt més a prop
del cinema que fa Rafael Gil que no el
de Josep Maria Forn —per çitar-ne un
exemple—. Aquests individus tenen
ara, precisament ara, una pel·lícula
que els farà bramar de nostràlgia.
Perquè la nostàlgia, això sí, no coneix
ni dretes ni esquerres. Si van a veure
«••• Y al tercer aüo, resucitó» podran
gaudir d'una història de política-ficció
en la qual s'insulta bordament les au-
tonomies i el dret que tenim de
governar-nos, es menysprea els par-
tits polítics d'esquerra, es ridiculitza
els secretaris generals del PCE i del
pSOE i es caricaturitza el president

Els nostàlgics pretenien que al tercer any ressuscités.

de la UCD. Tot un bon plat de feixis-
..me ben servit, per a paladars que ho

puguin assaborir.
Però hi han altres nostàlgies. Per

exemple la dels vençuts no catalans;
la de la societat que va patir, de for-
ma diferent però la va patir, la re-
pressió franquista però sense la parti-
cularitat de, a més, ésser catalans. I,
curiosament, la recuperació nostàlgi-
ca d'aquests autors no va més enllà
de retrobar les imatges d'una època
inclosa dins dels darrers anys de l'e-
tapa franquista, però vista amb ulls
crítics. És a dir, en el moment que te-
nen oportunitat de fer-ho, els autors
catalans o regiren els fets històrics
que van marcar una fita en el poste-
rior desenvolupament de la societat
catalana, abans del franquisme, o

• mostren les vicissituds, injustícies i re-
pressions de la dictadura en els pri-
mers anys d'afincament.

Els autors castellans retroben la se-
va memòria en els anys 60 — aquest

és el cas de «Viva la clase media»— o
recorden la manipulació de la forma-
ció escolar -com ho vol fer «F.E.N.»-
i, sincerament, hem de fer un esforç
per a comprendre que, per a ells, la
memòria oprimida no comporta una
recuperació històrica com per a nosal-
tres. No podem oblidar que nosaltres
hem estat vivint com à presoners de
guerra durant molts anys, que érem
vençuts i rebels. I això, senyors, deixa
una marca que ara, el nostre cinema
va retrobant de mica en mica. Per ai-
xò, també, les pel·lícules catalanes de
recuperació històrica tenen una gran
acollida i les que intenten trobar una
memòria «castellana» tenen, per a no- <
saltres, un to poc combatiu, gens èpic
i a vegades creiem que es complauen
en el record d'un temps que per a ells
no va resultar gens fàcil però que per
nosaltres ho era molt menys. De tot
això, el cinema, la seva indústria, se
n'aprofita. I està molt ben fet. •

. ANTONI KIRCHNER
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Teatre
El retorn
de l'Adrià
Gual

Amb l'aire una mica recelós i amb
declaracions un bon tros dolgudes, es
presenta de nou la Companyia Adrià
Gual. L'absència ha estat perquè «no
podiem viure sense subvencions, i

• aquestes se'ns han negat sistemàtica-
ment durant un any i mig». La situa-
ció actual no és optimista, «perquè el
treball fet només ha portat a la des-
trucció sistemàtica de la vida profes-
sional en el teatre». Paral·lelament,
apareix un article de Ricard Salvat
(«Avui», 15.3.80) en el qual exposa el
seu desconcert davant l'actual estat
de coses, basant-se en dues qüestions
fonamentals: desacord amb el règim
de subvencions que s'ha anat apli-
cant, i desencís davant la inexistèn-
cia, encara, d'una política teatral.

En aquest context, doncs, retorna
la Companyia Adrià Gual, fundada

-3Ü

tornar a fer teatre (...) hi ha una força
comú que és la formació germànica
de molts dels membres. En tot cas allò
que importa són els espectacles que
fem i no el nom, tenint en compte que

no posseïm una infraestructura» (Feliu
Formosa a l'«Avui», 6.3.80).

Fer començar, i per allò de la força
comú, la Companyia reprèn l'interès
que sempre havia tingut pel teatre

La companyia Adrià Gual es presenta de
nounou

l'any 1964 «com a conseqüència de
les necessitats de realització profes-
sional dels deixebles de l'Escola d'Art
Dramàtic Adrià Gual», i pràcticament
inactiva des de 1978. Amb una nova
estructura, la direcció de la Compan-
yia la comparteixen ara Feliu Formo-
sa, Ricard Salvat i Kim Vilar. «Som un
grup de gent que ens hem reunit per «Batalla de cambra» s'endinsa en el món

de les relacions de la parella.

Encreuats núm. 53 JORDI FORTUNY

HORITZONTALS: 1: Són totes de la Campsa. - E:
Encara que no ho sembli és una pastanaga. — 3: Me-
deix exactament un peu. Lloc no conreat. — 4: Els seus
fruits tenen la mida d'un meló i la duresa d'una nou.
Consonant. — 5: El dels tarongers és a la plaça Sant
Jaume. Un dels responsables directes de l'energia nu-
clear. - 6: Es canta tot sovint al final de cada estrofa.
Principi d'atracció. — 7: Vocal. Quan és a port té poca
feina. — 8: Ha guanyat una de les dues semifinals. — 9:
A l'altra cara de la moneda. La meitat més polititzada
de la ortiga. — 10: Arrel d'escassa importància. Desin-
fecta aigües ciutadanes. - 1 1 : Vocal. Afegiu-li una con-
sonant, tindreu un campió. Afegiu-li una altra vocal,
tindreu un ruc.

VERTICALS: 1: Sofre. Platí. Consonant. - 2: Dit de
la fera que produeix sucre. — 3: Per on no s'ha de fer
entrar un clau. Son fill és pare, al revés. - 4: Aquest no
us pot costar gaire. Cauen flocs. - 4: Germà petit del
formatge. Mulles una cosa de manera que el líquid la
penetri. — 6: Ciències que no estudien res que sigui sin-
tètic. - 7: Vocal. Tresor públic. Consonant. - 8: Al da-
rrera de la carrera. Separa una cosa de totes les altres.
- 9: Marit d'una lady. Nosaltres, els del Camp de Ta-
rragona. — 10: Galliner. — 11: Consonant.
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SOLUCIÓ ALS ENCREUATS NÚM. 52

HORITZONTALS: 1: M. • - 2: Emmudida. - 3: Alia-
des. LG. - 4: ICC. B. óleT. - 5: Crupier. N.— 6: Solilo- -
qui. — 7: Mar. Sueu. — 8; Te. Arpista. — Pàtina. Disc. .
- 10: Fredolic. - 11: E. 0. A.

VERTICALS; 1: A. P. - 2: Melics. Taf, - 3: Micrò-
metre. — 4: Màcula. Ie. — 5: uD. Pirandó. r- 6: Dèbil.
Raó. - 7: Is. EOSP. L. — 8: D. Orquídia. - 9: All. ue-
siC. - 10: Geniüts. - 11: T. aC.

JORDI FORTUNY
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alemany contemporani. I ho fa amb
un cicle de cinc obres centrat sobre el
tema de la parella i la soledat. Es
tracta d'analitzar des de diversos an-
gles la dificultat del diàleg i de com-
penetració de la parella. Una mena de
simposium escènic, vaja. Un tema que
«no volem deixar a mans del teatre
comercial i de poc nivell». La idea
última, diuen, és ajudar a donar a co-
nèixer una de les dramatúrgies més
madures i importants que existeixen
actualment.

La primera de les obres ha estat
Batalla de cambra (1), que ja van pre-
sentar a Sitges, al darrer Festival. Es-
crita l'any 1967, Batalla de cambra és
una mena d'exercici dialèctic que in-
tenta endinsar-se en el món de les re-
lacions entre un home i una dona ins-
titucionalitzats com a parella pel ma-
trimoni. Una circumstància aliena i
més aviat estrambòtica els porta a
una mena d'examen de vint anys de
convivència; a posar les cartes sobre.
la taula i a «filosofar» sobre el seu bé i
el seu mal. .Es tracta, però, d'un pa-
rèntesi en la seva quotidianeïtat. I
aquest és, al meu entendre, el drama
de la situació. Els personatges no pre-
tenien l'anàlisi, no havien buscat
aquell moment: s'hi troben i es dispa-
ren. És aleshora quan es posa en fun-
cionament una mena de joc de la veri-
tat espontani (i, per tant, probable-
ment sincer), una exploració amarga i
sense conclusions. Les acusacions van
i venen (en to de comèdia, això si), els
retrets s'acumulen, i les considera-
cions desil·lusionades fan pila. L'es-
cepticisme, però, és tal, que en tot
moment es té la sensació que no passa
res. És a dir, que no passarà res. El
parèntesi es tancarà i tot continuarà,
per a més inri, més o menys igual.
Aquest és l'altre drama de la situació.
Tant la direcció com la interpretació
coincideixen en subratllar aquell es-
cepticisme. I no només això, sinó que
mai no es perd el to d'exercici, de
conferència escenificada, que ni ha en
la base de la proposta. >

Ara, el capítol següent de la sèrie
serà Les llàgrimes amargues de Petra
von Kant, de Fassbinder, dirigit per
Jaume Melendres. I és previst que
aquest sigui el primer muntatge prò-
piament teatral del nou teatre Regina,
a finals d'abril. •

ANTONI BARTOMEUS

(1) Batalla de cambra, de Martin Walser. Com-
panyia Adrià Gual. Actors: Feliu Formosa i Maria
Jesús Andany. Traducció i direcció: Kim Vilar. (Sala
Vülarroel, 5.3.80).

Música
La fi del rpck
sinfònic?

Amb la recent actuació de la Bar-
clay James Harvest al nou pavelló es-
portiu del club Joventut de Badalona,
amb la qual aquesta cèlebre formació
musical debutà al nostre país després
de tretze anys i escaig d'existència
professional, està prou clar que el
rock simfònic és un estil en crisi, i
pràcticament ja en perill d'extinció. ,

Al llarg de tota la seva actuació &
Badalona -que aplegà un públic for-
ça nombrós, per bé que progressiva-
ment es desinteressà de les interpreta-
cions-, la Barclay James Harvest va
demostrar-nos que pràcticament
només és ja un testimoni del passat
Un bon testimoni, però un testimpni
del passat. Els seus membres conreen ;
el rock simfònic, i ho fan amb expe- ,
riència i amb un domini no gens
menyspreable del llenguatge carac-
terístic d'aquest estil musical, però a
la vegada sense ni un bri d'imagina-
ció, sense gens ni mica de creativitat
artística, repetint amb una insistèn&a *
gairebé insuportable tot un seguit de
fórmules assajades ja en el decurs de
la seva extensa carrera artística amb
un èxit considerable, però que a hores
d'ara molt difícilment poden atreure o
captivar un públic poc o molt avesat
ja a escoltar aquest estil musical, i per
tant rarament manipulable. ' •

Perquè, al cap i a la fi, amb l'actua-
ció de la Barclay James Harvest a
Badalona van restar paleses les con-
tradicions del rock simfònic, un ge-
nero o estil musical basat en uns
muntatges efectistes i espectaculars a
les seves actuacions públiques, i que
també fa fallida evident en aquest
sentit, puix que l'alt nivell de sofisti-
cació i tecnifïcació està anorreant al-
tres elements més importants, a la ve-,
gada que hom troba a mancar aquella
forma de comunicació pròpia en con-
tradicció amb aquests muntatges.
Amb interpretacions repetides pràcti-
cament com a calcs, amb una buidor
detectable ja de bell actuvi en escoltar
les seves creacions recents, i sobretot
sense la capacitat d'expressar idees i
sentiments, la Barclay James Hervest
no interessà en cap moment el nom-
brós públic assistent al seu concert de
presentació. .

JORDI GARCIA-SOLER
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Religió

Política
religiosa
a
Catalunya

Quan el 20 de desembre de 1932
—un mes després de les eleccions par-
lamentàries—, el cap del consell exe-
cutiu de la Generalitat, Joan Lluhí;
Vallescà féu la presentació del nou go-
vern i del seu programa al Parlament,
va al·ludir en un dels paràgrafs a la
posició que mantindria en relació amb
les institucions confessionals.

«El Govern -digué Joan Lluhl- ha
de fer una declaració neta de laïcis-
me, tant pel que es refereix a l'ensen-
yança com a l'assistència social. El
govern mantindrà el seu esperit laïcis-
ta, i aspira dintre de poc temps a po-
der demostrar-ho i a poder donar l'e-
vidència que la Generalitat de Cata-
lunya està completament laïcitzada.»

Amb aquesta declaració, el Govern
de la Generalitat no feia altra cosa
que aplicar a Catalunya la mateixa
política de relació amb el fet religiós
que estava establerta per la Constitu-
ció de la II República espanyola. Era
el trasllat a Catalunya del laïcisme de
l'Estat que havia implantat la Consti-
tució. No podia ésser d'altra manera,
tota vegada que, en les coses que
feien referència a aquest capítol, calia
seguir inexorablement la política reli-
giosa de l'Estat.

Després de les eleccions parlamen-
tàries del dia 20 de març, hi ha natu-
ralment persones que es pregunten so-
bre la política religiosa que seguirà el
govern de la Generalitat. En aquest
cas, tampoc no hi ha prevista una al-
tra orientació que no sigui la que esta-,
bleix la Constitució de 1978.

Per tant, la política religiosa de la
Generalitat serà la de la independèn-
cia —una separació mitigada— entre
l'Església el poder civil. He dit «una
separació mitigada» per tal de distin-
gir aquesta política de la que va im-
plantar la II República. En la II Repú-
blica, la separació fou total, carrega-
da d'hostilitat, amb el propòsit radical

de reduir el fet religiós a una qüestió
de consciència íntima. Pel que fa a la
Constitució de 1978, tot i que s'afirma
la independència entre l'Església i
l'Estat, s'integra la possibilitat d'unes
determinades relacions de col·labora-
ció amb totes les institucions confes-
sionals; relacions que, en el cas de
l'Església catòlica, ja han trobat una
expressió jurídica amb els nous
acords entre el govern espanyol i el
Vaticà, a més a més del reconeixe-
ment que el Govern hi fa de la Confe-
rència episcopal espanyola. Tot plegat
suposa que l'Estat reconeix, en defini-
tiva, un estatut de corporació de dret
públic per a l'Església catòlica, cosa
que fou explícitament descartada en
la II República, com s'explica en el fa-
mós discurs de Manuel Azana del 13
d'octubre de 1931.

La política religiosa, doncs, que
haurà de seguir la Generalitat ja està
decidida constitucionalment. Amb tot,
resta l'interrogant sobre el rol que
hauria de correspondre a l'Església
catalana en les seves instàncies jeràr-
quiques. Perquè fa de mal imaginar
que en les qüestions religioses que pu-
guin sortir a Catalunya la Generalitat
s'hagi d'entendre amb la Conferència
Episcopal Espanyola i no pugui tenir
el seu interlocutor immediat en l'epis-
copat de les diòcesis catalanes.

Aquesta és una de les raons per les
quals, dins de l'Església catalana so-
vint hom hi sent veus que demanen
una major autonomia de la Conferèn-
cia Episcopal de Catalunya respecte
de l'homònima espanyola, per tal de
defugir qualsevol sospita de sucursa-
lisme.

Més encara, hi ha també persones
que, donat el rol que històricament ju-
ga la Santa Seu o el Vaticà en les rela-
cions amb els diversos països, veurien
amb bons ulls l'establiment d'uns de-
terminats contactes directes entre el
govern de la Generalitat i el Vaticà. Si
algú pensa que això ós una cosa des-
cabellada, ha de saber que el Vaticà
manté alguns acords amb determinats
«lander» alemanys, a més a més del
Concordat global que hi ha entre el
Vaticà i el Govern de la República Fe-
deral. Per això, el president José An-
tonio Aguirre havia desitjat, abans de
la guerra, un tracte directe i públic
del País Basc amb el Vaticà.

JOSEP BIGORDÀ

Art

Una conversa
amb les arrels

Ara, quan sovint les arrels d'un po-
ble, nació o comunitat són oblidades,
víctimes del gran pes de les formes de
vida internacional, ha estat presenta-.]
da a Barcelona l'obra de Joan Pere
Viladecans, fonamentada en la preo-
cupació d'aquest artista pel retroba-i
ment de la identitat col·lectiva i la re- j
cuperació de les tradicions autènti-j
ques. i

Hom es preguntarà si calien tres;
exposicions alhora. Això està ben jus-;
tificat perquè amb elles recull el re- *
sultat de tres anys de treball durant;
els quals alguns elements que tot just.
apuntaven a les primeres obres, es
concreten després d'un procés molt;
clar.

Abans d'aquest procés, Viladecans
havia començat amb pintures com
metàfores poètiques bastant abarro-
cades.

Amb el temps, es varen anar fent
més precises fins arribar a un interès
molt gran per l'exactitud. En un prin-
cipi, aquests pintures tenien una preo-
cupació autobiogràfica, però a través
d'un desig d'explicació esdevingueren
la manifestació d'un desig d'explicar-
ho tot a través d'interessos col·lectius.

En aquesta mostra, Viladecans s'ha
proposat poar dins les tradicions po-
pulars a fi d'explicar la pròpia histò-
ria personal en el si d'una col·lectivi-
tat determinada.

Contraposa la problemàtica ciuta-
dana i la rural, aquesta darrera vista
des de la primera.

Els oficis ciutadans es relacionen
amb els rurals i hi ha un paral·lelisme
entre oficis i horaris, horaris i accions
sota la teferència a una determinada
classe social a la qual ell se sent vin-
culat. Hi ha una gran preocupació
ecològica i en contrapunt, el concepte
d'espai urbà que expressen els signes
del joc infantil.de l'aixerranca.

Aquestes preocupacions no es pre-
senten d'una manera teòrica sinó a
través de la presència dels objectes.
Ell, que coneix bé els barris, que so-
vint s'ha barrejat amb les seves festes
populars i que sap apreciar bé la dife-
rència entre Sants, Gràcia o la Barce-
loneta, té una gran aptitud per a cap-
tar el misteri dels objectes, en realitat
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re-descobrir-lo. £11 diu que cal saber
escoltar i mirar, no per mirar enda-
rrera i fixar un passat, sinó per a fo-
namentar una capacitat de pensar en
el futur i que cadascú pugui dir-hi la
seva.

Entre els elements que juguen en
aquesta evocació dels objectes n'hi ha
d'especialment significatius com les
referències escrites, sovint recordant
la jornada de vuit hores, i també gra-
fismes com les sagetes que imposen
direccions dominants i signifiquen or-
dre.

Les referències objectuals insistei-
xen sobre temes de la vida quotidiana
des del tema domèstic per excel·lència
que és la barra de pa fins la imatge
del treball burocràtic representada en
el tampó i les ulleres. Hi ha també l'e-
vocació de la feina de la dona que va
al mercat amb la presència del cistell,
del cabàs o senzillament de la nansa
prop de les línies sinuoses que signifi-
quen el camí. Aquest món de la vida
quotidiana de la dona popular és re-
cordat també en temes com el de les

potes de gall reals o l'estesa de grans
d'arròs, el setrill, la cua de peix, el
ganivet o la farigola. •• • •

Alguns d'aquests objectes són pre-
sentats amb una matisació carregada
de significat Fer exemple, el tema del
pa que pren una importància predo-
minant. . .

> •

, En aquestes exposicions apareix
aquest tema matisat entre el croissant
matinal i individualista i la barra de
pa del migdia i d'ús col·lectiu i fami-
liar. , . . .

Aquest món dels objectes fa contra-
punt amb l'organització molt ordena-
da de l'espai, basada tan aviat en les
Unies geomètriques de la pròpia orga-
nització del treball del pintor, com en
el ja citat esquema del joc de l'aixe-
rranca. , .

Al costat de les pintures cal remar-
car una sèrie d'objectes caracteritzats
per la interrupció de llur estructura
habitual per uns talls dintre els quals
apareixen altres objectes, comprimits.
Aquestes objectes tenen la finalitat

d'excitar la imaginació del contempla-
dor. :•'.. -, . . v -

Cal remarcar també l'execució ex-
tremadament polida que dóna cons-
tantment una sensació de perfecció
formal. També cal remarcar el caràc-,
ter de la seva gamma de colors, cir-
cumscrita a pocs tons, molt triats i
austers però plens de delicadesa, es-
pecialment en el registre dels rosats.

És interessants de prendre nota del
caràcter del muntatge de les exposi-
cions, que constitueix un vertader en- :
vironament en el qual els efectes de la
distribució de l'espai estan molt cal-
culats per a produir una lectura ade-
quada de la seqüència de les obres ex-
posades. ' ;

És per tot això que Viladecans ha
fet una obra de caràcter amb resso-
nàncies sociològiques i que és expo-
nent d'una problemàtica actual. •

.:, MARIA JOSEP COROMINAS

NOTA: L'article d'Art de la setmana passada sobre
«El cos humà» també era de Maria-Josep Corominas.
Fer un error, no sortia signat. Preguem disculpes. .

La paella pd mànec
Conill amb all i pebre

En la cuina catalana, el conill és un animal que co-
neix diverses maneres de preparació i que gaudeix de
considerable acceptació pel seu excel·lent gust. Una
d'aquestes formes, i potser de les més populars, és el
conill amb all i pebre. Considerem que és interessant de
donar a conèixer aquests plats, senzills i deliciosos al-
hora, i per això us n'oferim avui la manera de fer-lo.

-Què necessitem per al conill amb all i pebre?
—En primer lloc, per a quatre persones jo posaria

aproximadament mig conill; també calen nyores, amet-
lles, alls i patates. I res més.

-Com cal fer-lo?
—Poseu una cassola al foc amb oli, i quan és ben ca-

lent, hi tireu el conill, tallat a trossos, i deixeu que es
fregeixi bé. A part, cal tenir les patates pelades i la pi-
cada feta.

-Com es fa la picada?
-Piqueu en un morter uns quants alls, al gust, més

picant o menys. Jo, per a quatre persones, hi poso qua-
tre o cinc alls. A continuació, s'hi piquen les ametlles.

-Quina quantitat?
—També a gust, potser uns cinquanta grams. Ha de

quedar una bona picada. I després, les nyores, prèvia-
ment preparades.

-Com es preparen?
-S'obren i s'hi treuen les llavors. Aleshores cal

escaldar-les i el que es posa en el morter és l'interior
adherit a la pell. És a dir, que es rasca i el que surt s'a-
fegeix a la picada i es barreja bé.

-Tornem doncs a la cassola...
-Sí, quan el conill ja és fregit s'hi posen les patates i

ll.lwtrució de Francesc Artigau al llibre «La cuina de l'àvia»

es rossegen bé junt amb el conill. I fet això, s'hi aboca a
continuació la picada amb una mica d'aigua., ••• •-.... ...
. -D'aigua, quina quantitat hi ha d'anar? ,- - . , : t;

—Doncs, suficient com.per a cobrir les patates i la
carn, però no excessiva, car si queda excessivament
clar, no val res. Ha de quedar més aviat espès. , •

- I abocada l'aigua . , . , • • -.-.
—Ja només cal deixar-lo que es vagi fent, això si, a

foc lent. I aconsello que més aviat hi hagi poca aigua
que massa. . , . í- > k . : .>

Vet aquí la manera senzilla de preparar el conill amb
all i pebre, plat exquisit que farà les delícies dels nos-
tres afeccionats a la cuina. Bon profit! -; . ; , .
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Esports

Una selecció
catalana
de futbol,
encara no

Amb la restauració del Parlament
Català l'autonomia del nostre país co-
mença a prendre cos tangible. També
l'esport haurà de caminar cap a la
desvinculació del centralisme que,
fins ara, li ha fet més mal que bé.
Malgrat tot, i perquè s'ha mantingut
una tradició que arrenca de comença-
ments de segle, l'esport a Catalunya
té un nivell de pràctica molt superior
a la resta de l'Estat. Mireu on mireu,
aquí és on hi ha més llicències de qua-
si tots els esports, on tenim el percen-
tatge més gran de clubs i instal·la-
cions —no sempre subvencionades
des de Madrid, cal dir-ho- i on enca-
ra, si ens ho maneguem nosaltres, pot
pujar aquest índex.

Ferò no vull entrar ara a fer una
gran disquisició sobre la qüestió de
l'autonomia esportiva perquè crec que
és un tema molt ampli sobre el qual
cada partit polític s'ha manifestat fins
ara amb més o menys dedicació i su-
poso que n'haurem de parlar força en
els propers mesos, a mida que es va-
gin produint els esdeveniments -tras-
passos, nomenaments, legislació del
Parlament, etcètera.

Ara volia opinar sobre un punt que
és al carrer des de fa dies: amb l'au-
tonomia esportiva, tindrem selecció"
catalana de futbol? Aquesta aspiració
socio-esportiva no és tan senzilla de
resoldre com podria semblar des d'un
primer moment. A Euskadi ja han fet
una selecció que, fins ara, ha jugat
dos partits amistosos -contra Irlanda
i Bulgària-, però que té molt negtre
l'esdevenidor pel que fa a partits i
competicions oficials. I això que a
Euskadi tenen molts jugadors del país
perquè els dos clubs més representati-
tus, la Reial Societat i l'Athletic Club,
s'han deixat de fitxatges des de fa
molts anys i han dut a terme una polí-
tica de pedrera que els està donant
una resultats formidables.

Una selecció catalana de futbol que
pugues jugar competicions internacio-

nals, hom la compara a les seleccions
d'Escòcia i el País de Gal·les, però no
es té en compte que la tradició d'a-
quests dos pobles ve de fa molts anys
i que precisament el futbol va néixer a
Gran Bretanya amb les federacions
d'Anglaterra, Irlanda del Nord i les
esmentades del País de Gal·les i Escò-
cia. Tenen cada un d'aquests països
les seves pròpies competicions des de
fa molts anys i això els ha donat una
estructura de la qual se'n pot fer una
selecció. Per entendre'ns: primer és la
gallina i després l'ou.

El que voldríem que fos el futbol
català d'avui mateix, ja ho són d'al-
tres esports a casa nostra: el bàsquet,
el hockei d'herba, el hockei de patins,
el handbol, la natació, l'atletisme ma-
teix i no diguem ja dels esports de cel
obert com els de la mar i els de la
muntanya. Un cop les federacions d'a-
quests esports hagin assolit l'autono-
mia real, que no arribarà fins que no
depenguin dels calers que ens vulgui
donar el «Consejo Superior de Depor-
tes», podrem parlar de seleccions ca-
talanes pròpies i de competicions a ni-
vell internacional.

És clar que de bàsquet, hockei i
hockei patins, de natació i els altres
esports citats hi ha una tradició a Cata-
lunya que ve de molt més lluny que a

la resta del l'Estat espanyol i que hi ha
una base de practicants que farien
possible de presentar unes seleccions
catalanes molt dignes. Encara això es
milloraria molt si en els esports que
són competititus, es creés una compe-
tició exclusivament catalana, prefe-
rentment pel sistema de copa amb eli-
minatòries, a la qual puguessin
entrar-hi equips que són a diferentes
categories dins de les lligues a nivell
estatal.

Crec que són tots aquests esports
en els quals ja està posada la base, els
que han de tirar del carro que arròs-.
segui el futbol. Voler fer les coses a
l'inrevés, només ens pot portar a ma-
nifestacions més folklòriques que es-
portives, a mig camí entre la utopia i
la caricatura. Perquè, no ens engan-
yem, una selecció catalana de bàs-
quet, de handbol, de hockei i de hoc-
kei patins —que en aquests dos es-
ports serien les que ara representen
a Espanya— és perfectament possible.
Una de futbol que, com la d'Euskadi,
vulgues estar formada íntegrament pr
jugadors del país, és impossible, a
menys que es dediqués a jugar només
partits de costellada.

ENRIC BANERES

Amb els jugadors del Barca i el Voltregà es faria una fabulosa selecció catalana de
hocquei sobre patins com ja ho és la que forma l'equip espanyol.
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OFERTES

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

NOIA 20 anys s'ofereix per a qualse-
vol treball que estigui en contacte
amb infants i Puericultura. Teresa T.
318 93 81 STOP L'HORA. Ref. 8 1 .

Noia 18 anys per consulta metge o
similar només matins (Batxillerat BUP
i COU). Sou a convenir. Truqueu- de 9
a 12 249 4 5 3 8 Núria o escriviu a
STOP L'HORA. Ref. 49.

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

Telefonista amb experiència s'ofe-
reix. Sou a convenir. Truqueu
31116 98 Maria o escriviu a STOP
L'HORARef. 98.

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

S'ofereix noia 18 anys per a guar-
deria curs complert de puericultura
sou a convenir. Truqueu a Elsa T.
33431 69 tot el dia o escriviu STOP
L'HORA. Ref. 50.

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

Llicenciada an Psicologia amb expe-
riència professional en Escolar i Clíni-
ca cerca feina per a completar jornada
(escola o compartir despatx amb al-
tns professionals) Telèf. 389 00 58 o
STOP L'HORA Raf. 74 . ,

Fotògraf de 22 anys amb equip i
cotxe, actualment sense feina, s'ofe-
rtix per al que sigui, no importa si cal
hr desplaçaments. Truqueu als ma-
tins, tel. 7 5 1 3 1 1 6 o escriviu a
STOP L'HORA Ref. 99 .

COMPRES

Compro tots els discos de BOBI La-
poette, cantant francès ja mort i mes-
tre d'en G. BRASSENS. Escriviu STOP
L'HORA. Ref. 88 indicant adreço o te-
lèfon. Contestaré tothom.

-

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

• • . . i

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

Grandiosa torre tipus xalet. Zona Pont
de Vollcarca. Superfície parcel·la 510
m2. edifici 1.000 m2. Façana a 2 ca-
rrers. 3 plantes més soterrani. Garat-
ge. Jardí ampli amb piscina. Aire
acondicionat. Parquet. Preu 18 m.
Sense soterrani, 13 m. Condicions a
convenir. Informació o visites. T.
213 57 08 matins, Sra. Núria.
STOP L'HORA. Ref. 9 1 .

A Cornellà venc o llouo local com-
post per tenda (50 m*.) i sòtan
(450 m1.) zona cèntrica c/. Eduardo
Gibert junt Eduardo Clavo. Trucar T.
377 01 38 o escriviu STOP L'HORA.
Ref. 48.

L'HORA
PETITS ANUNCIS

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

demandes de treball seran gratuïtes i podran gaudir d'un espai an oada
cas. En ela altres casos el preu seré da tres-centes (300) pessetes per

espai, t n eis anuncis hi aniran forçosament el n.° de telf. o de referència
de l'anunciant.

NO ES MANTINDRÀ CORRESPONDÈNCIA DES D'AQUESTA
REDACCIÓ

Les insercions efectuades desde la nostra redacció aeran abonades al
comptat, les insercions fetes per correu aniran acompanyades per taló o la
quantitat de pessetes en segells de correus.

L . • J

VENDES

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

Venc fotocopiadora Canon 5.000
amb dot anys garantia (valor orig.
750.000 ptes.) per 500.000 ptes.,
pagament a convenir. T. 2 1 7 0 6 1 8 .
Domènec Nebot. Rif. 54.

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

Llit nou metall cromat. Puja. i baixa
accionat pels peus. Vendria per 8.000
ptes. Sra. Llumi. Ti. 220 53 70 d'l 1 a
1 STOP L'HORA Ref. 80 .

Es van parcel·la 18.000 pams2 a
Esplugues de Llobregat preu a conve-
nir. T. Sr. Torres 3713619. STOP L'-
HORA. Ref. 45 . . . .

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

•

DEMANDES

10 venedors i venedores per a Ei-
vissa tota la temporada d'estiu (juny
a setembre). Escriviu indicant «dat,
sexe i idiomes a STOP L'HORA Ref.
97 (només contestaré qui m'interes-
si). '

. Per a botiga de mobles necessitem
professional amb experiència i capaç
de responsabilitzar-se del negoci i sis
empleats. L'establiment és ubicat a
Barcelona capital. Envieu currículum
vitae a STOP L'HORA Ref. 98 (reserva
absoluta).

LLOGUERS

Llogaria masia (en bon estat). No més
de 10.000 ptes. Zones indicatives: El
Ripollès, El Bergadè, La Garrotxa, El
Montseny, etc. Escriurà a STOP L'Ho-
ra. Ref. 82 o telefonar al 246 39 59

Busco pis lloguer zona Sarrià. Gò-
tic. Eixampla o Grècia, méxim 2 hab. i
telèf. Pagaré fins a 8.000 ptes. De
part a part. Escriviu STOP L'HORA.
Ref. 52. • • • . -

Pagaria fins 15.000 pessetes de llo-
guer mensual pis zona Eixampla.

Escriviu a STOP L'HORA. Raf. 3 7 .

DIVERSOS

Centra de relació social i matrimo-
nial per a persones soles i separades.
Cerqui la seva parella. Màxima serio-
sitat. Carrer Ecuador núm. 53 . entre-
sol 4.* B-29 T. 3 2 2 4 5 52. STOP L'-
HORA Ref. 100.
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Criatures!

ELS PERIODISTES,
DESTROSSATS
PER SUAREZ

La jornada electoral d'Adolfo
Suàrez, president d'UCD, a Ta-
rragona, va resultar esgotadora
per als periodistes, els quals no
paraven per a poder seguir-lo en
el seu recorregut gastronòmic. Es
pot dir que els nois de la premsa
no van poder ni dinar, car quan
començaven a tastar alguna cosa,
el president canviava de lloc i au,
tots al darrera. Ni calçots, ni se-
ques amb butifarra, ni crema.

La cosa va resultar tan greu
que, l'endemà, més d'un periodis-
ta va haver de quedar-se a casa
per a refer-se. Concretament,
l'enviat de «Mundo Diario», amb
un mal de panxa terrible. Pretén
acabar amb la professió, aquest
home.

MARATHON BLOQUEJADORA

AL PUNSET,
QUE EL TANQUIN

I més delícies de la patronal.
El club Prisma és un club «d'èlite»
empresarial que de tant en tant
reuneix els socis en conferències i
debats a l'Hotel Majestic. Poc
abans de les eleccions al Parla-
ment de Catalunya en van fer un
en el qual hi participaven Celedo-
nio Sala (número 2 de Solidaritat
Catalana i mig propietari del Bru-
si), Lluís Armet i el conseller de
Finances Eduard Punset.

Durant el col·loqui, les ires es
desfermaren contra Eduard Pun-
set i en un moment donat, aquest

digué a un empresari que Tinter-'
pel.lava: «Desenganyi's. Vostès i
jo, fa quatre anys, vivíem igual
de bé que ara».

Mare de Déu, què va anar a
dir l'home I La sala es transformà
en un concert, no gaire ben or-
questrat, de brams: «Què diu
aquest «loco» I Està boig I Que el
tanquin I» I altres fineses per l'es-
til.

Quin personal I Voleu dir que
ens la mereixem una patronal
així?

Ara comprenem per qué el govern
d'UCD no deixa anar ni un duro per
als Ajuntaments progressistes!

Diumenge passat, l'Ajuntament de
Barcelona col·laborava en la Marat-
hon de Catalunya organitzada a la
ciutat. I contava el regidor Lluís Re-
verter que el fet d'ha.ver de tallar el
trànsit va provocar tal embús de
cotxes que el que duia el president
Suàrez fent campanya també va
quedar bloquejat i no va poder anar
a Montserrat, com volia, a retratar-
se davant de la Moreneta.

Clar, Suérez se n'assabenta i se-
gur que diu que això es utilitzar els
Ajuntaments amb fins partidistes.

LA CAMPANYA DEL FOMENT

Els patrons del Foment del Tre-
ball Nacional són divins, senzilla-
ment divins. S'han dedicat a fer
campanya electoral contra els par-
tits d'esquerra i han enviat a les ca-
ses dels electors pamflets amb afir-
macions tan encisadores com que
Catalunya és un país de propietaris
(de pisos, aclareixen) i fan «necessà-
ries comparacions» entre la nostra
vida i la dels ciutadans dels països
de l'Est. Compari, compari, i veurà
com allà «és impossible transmetre
als fills el patrimoni creat amb l'es-

forç dels pares», i clar, segons qui
guanyi les eleccions podríem tenir
una societat com la dels països de
l'Est, com els dissortats ciutadans
amb escola gratuïta, seguretat social
«segura», cultura a Tabast de tot-
hom, etc. pobrissons. Això pel que fa
al contingut. Però el continent, com
podeu veure, demostra que els em-
presaris d'aquest país, a més a més
de dir les bestieses que diuen, no te-
nen ni la cultura suficient com per a
escriure dignament la llengua cata-
lana.
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ESTER AGUADO

CENTRISTES
0 TROTSKISTES?

En una de les seves genials
pensades electorals, Centristes de
Catalunya UCD van treure al ca-
rrer un full de diari, datat l'any
1982, en el qual es dedicaven a
fer futurologia sobre un país do-
minat per l'esquerra.

No entrarem ara a parlar del
contingut. Només direm que més

d'un, en llegir-lo sense saber quin
partit el feia, es pensava que era
de Fuerza Nueva o alguna cosa
semblant. Però el fet curiós és
que aquesta imitació de diari es
diu «Demà», i que aquest és el
nom també del periòdic de la Lli-
ga Comunista Revolucionària.

Ignorem la reacció dels diri-
gents trotskistes davant d'aquest
plagi, però nosaltres els recoma-
naríem que facin una querella ju-
dicial. A veure si així els centris-
tes aprenen a tenir, si més no,
imaginació.

« UN MISS£fjp)ElFQM£KT DEl TftEBAll HAC1ONAI

Fauna & Flora JOSEP MARTÍ I GÓMEZ

L'enterrament

FA uns dies la premsa publica-
va una informació perduda
entre les notícies de succesos:

era la culminació d'una història que
s'està repetint perillosament en la
nostra societat donada la deixadesa
de responsabilitat respecte de la se-
guretat ciutadana que dimana de
qui hauria d'exercir-la.

Un home havia entrat a robar en
uns magatzems. Sembla que va fer
soroll i alertà un jove, familiar del
propietari, que era al pis alt de l'es-
tabliment. El jove va baixar a veure
què passava, es trobà amb el delin-
qüent i hi lluità quan aquest intenta-
va fugir. Després de colpejar-lo, el «va
reduir i el va lliurar a la policia. La
notícia acabava dient que a conse-
qüència dels cops rebuts, el delin-
qüent havia mort dies després a l'-
hospital de Nostra Senyora del Mar.

E RA una notícia prou sugge-
rent com per a seguir-li la pis-
ta. Tot ciutadà ha de tenir

dret a defensar-se en cas que sigui
atacada la seva persona o la seva
propietat. Això és inqüestionable.
També és inqüestionable demanar-
se, tanmateix, on acaba una defensa
legítima i on comença un linxament
il·legal, que en qualsevol codi penal
mereix el qualificatiu d'assassinat.

L'home que va morir a cops era
un delinqüent habitual. La recons-'
trucció de la seva història personal
no ofereix dubtes en aquest aspecte.
Havia estat empresonat diverses ve-
gades i el seu itinerari pels centres
de marginalitat omplia un extens
currículum. La història d'aquest ho-
me, digne de tota sospita, ofereix
també una dada interessant: havia'
sol·licitat en el seu dia, a la institu-
ció corresponent, una pensió per in-
validesa. Era coix. Tan coix que, en
ocasions va caminar amb crossa.
Curiosament, l'autòpsia no va reco-
llir aquesta minusvalia física.

E LS informes forenses tampoc
no van recollir una dada im-
portant: el delinqüent colpejat

havia rebut diverses vegades tracta-
ment psiquiàtric car la seva psiqui
no semblava caminar per coordena-
des de normalitat.

El rastre darrera la pista d'un ho-
me sense història dóna encara un al-
tre aspecte interessant: ja a l'hospi-
tal i en un moment donat va recupe-
rar el coneixement. Només va dir
una cosa: «Per favor, quan em posi
bé, no em portin a la comissaria».

No es ya posar bé. Va morir vícti-
ma d'uns cops, víctima d'una vida
marginal que ell havia triat. El ras-
tre perdut dels seus dies passats no
permet de saber si va tenir una altra
opció.

AQUEST és un moment delicat
per a dir aquestes coses. La
gent se sent agredida, la gent

té por, la gent no està per gaites. Pe-
rò cal dir-ho, encara que no sigui po-
pular: la delinqüència d'aquest país
no s'arreglarà sense una política cri-
minal lúcida i audaç i la salut men-
tal dels ciutadans d'aquests país,
que és el mateix que dir llur salut cí-
vica, no arribarà a cotes gaire òpti-
mes si són els ciutadans éls qui deci-
deixen prendre's la justícia per la se-
va mà. Això només porta a societats
violentes, sense sortida moral.

Hi ha una dada patètica per a
cloure la història perduda entre
notícies electorals i pàgines de publi-
citat: a l'enterrament del delinqüent
no hi va assistir absolutament ningú.
El seu cadàver, degudament trosse-
jat després de l'autòpsia legal, va
sortir dintre d'una caixa solitària
cap a un nínxol oblidat. Abans de
marxar, però, algú es va presentar a
pompes fúnebres i hi va lliurar una
pòlissa d'enterrament a nom del
mort.

E L delinqüent que vivia a salt
de mata s'havia pagat l'ente-
rrament. Resulta dramàtic

que una vida aspra, potser violenta,
viscuda amb escasses esperances i
sense cap il·lusió, tingués por de
quelcom que no havia d'importar-li:
que la societat que no es va preocu-
par de recuperar-lo el deixés sense
enterrar si no pagava caixa de fusta,
creu argentada i furgó qui sap si
amb corona. <

Encara que la corona no pogués
dir altra cosa que, simplement,
«adéu».
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Lleure lliure

BÜTLLÉTfDÍSÜBSCRIPCiÓ

NOM I COGNOMS

ADREÇA
CIUTAT DTE.

PROVÍNCIA

PAÍS

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

• Taló bancari adjunt
Domiciliació bancària
Efectiu
Gir postal

a de

D
D
D

de
Signatura

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

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

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

Signatura

Un cop omplert
enviar-ho a
L'HORA DE CATALUNYA
Aribau, 80, àtic, I .1

BARCELONA-36

DILLUNS, 24
Avui és festa major a Mont-

blanc, capital de la Conca de
Barberà.

Conferències: Al Cl OOB-
TM (Llúria, 125, 20 hores), a
càrrec del professor Jesús M.
Rodés, sobre. «Proliferació nu-
clear i bipolarisme».

A Sabadell (Belles Arts,
22.30 hores), organitzada per
Omnium Cultural, «La conta-
minació de l'alta atmosfera»,
per Josep Català.

Teatre: També a Sabadell,
dintre del cicle-homenatge a
Louis Aragón. A l'Auditori de
la Caixa, el Groupe Theatre-
Expression de la Bouvechó
ofereix «Un air d'octobre».
(22.30 hores.)

TV: Continua a «Grandes
Relatos» la sèrie «Un mundo
feliz» i no oblideu «Revista de
cine» a la segona cadena.

DIMARTS, 25
Tenim avui fira a L'Escala i

festa major a Borgonyà, Torà
de Riubregós i a Tortosa.

Exposicions: «Imégenes de
la despoblación», fotografies
d'Aragó a càrrec de Francesc
Simó, José L Nieva I Pilar Vila-
degut, al Centro Aragonès de
Barcelona (Joaquín Costa). Avui
també hi ha una taula rodona
sobre «Aragón: ^desastre eco-
lógico?» (19.30 hores).

A la Fundació Miró, fins al
30 de març, s'inaugura l'exposi-
ció del FAD dels premis d'ar-
quitectura i interiorisme
1979.

Música: El Quartet Borodin
oferirà obres de Beethoven i
Shostakovitch (Palau, 21 ho-
res), organitzat^ pel Patronat
Pro Música. L'Orquestra del
Conservatori, amb Xavier Joa-
quim i: Jesús Àngel León, in-
terpreta Haydn, Milhaud, Kre-
nec i Bach (Bruc, 112, 21 ho-
res).

TV: A l'espai «Gran Teatre»
tenim avui «L'apotecari d'O-
lot», de Serafí Pitarra. Dirigeix
Uuis M. Güell i interpreten
Pau Garsaball, Maife Gil, Jo-
sep M. Angelat, Jordi Serrat,
etc. Recomanable.

TV: Pel que fa al circuit es-
tatal, destaquem òpera, «La
ifinta jardiníera», de Mozart; a

la segona cadena (21 hores). En
directe des de Lugano. -

DIMECRES, 26
Avui hi ha fira a Banyoles,

Prats de Lluçanès i Ribes de
Freser.

Conferències: A Sabadell
(Belles Arts, 22.30 hores), pre-
sentació de la Universitat Cata-
lana d'Estiu, il·lustrada amb
l'exposició «Notícia de Prada-
79», a càrrec de Joan Ané I
Francesc Valls.

A Oon-na (Rbla. Catalunya,
101, 18 hores), Amparo Mo-
rell parlarà «L'assegurança, la
seguretat i la dona». A les
7.30 de la tarda, el programa
«Personatges» de Montserrat
Roig, dedicat avui a Esther
Boix. Serà al mateix local.

Música: L'Octet de Vent
d'Estrasburg interpreta les se-
renates de Mozart (Palau, 20
hores).

L'Orquestra Solistes de Ca-
talunya, dirigida per Olaf 0'-
Caleya amb el violí de Gerard
Claret, ofereix obres d'Aydn,
Mozart i Schubert (Sant Felip
Neri, 21 hores).

TV: «De bat a bat» parla
avui d'eleccions al Parlament. A
la tarda, «Mare i fill» es titula
«Manolita la Nult» i la invita-
ció és Conchita Bautista.

TV: Tenim futbol entre Es-
panya I Anglaterra a les
20.25. I després, nou «Grandes
Relatos»: «El legado de la ju-
ventud» dirigit per Moira
Armstrong i interpretat per
Cheryl Campbell i Petar
Woòdward. ÉS anglès I parla
dels anys de la guerra europea.

DIJOUS, 27
Exposicions: S'inaugura a la

Fundació Miró (espais 6 i 7) la
que duu com a títol «L'aventu-
ra humana de Josep de
Creeft», preparada per Carles
Fontseré.

A Caràtula (Travessera de
Gràcia, 96) s'acaba l'exposició
d'escultures de Francesc Ba-
llart i Uopis.

Música: El Cor de Cambra
de Moscou i l'Orquestra de
Cambra de LJtuània, dirigits
per Wladimir Minin i Saulius
Sondeckis, ofereixen obres de
Vivaldi i Mozart (Palau, 21 ho-
res).
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CONXITA SOCIAS

Al Conservatori (21 hores.
Bruc 112), LIUÍB Claret violon-
cel i Rose-Marie Cabestany
(piano) interpreten Mozart,
Mendelssohn, Hindemith i Enric
Casals.

Palmeiro, pintures i Fre-
deric, escultures a la Ga-
leria Kreisler (divendres).

i una música ben diferent a
Karma (Plaça Real 10, 23 ho-
res i 1 de la matinada) on des
d'avui fins diumenge s'hi ins-
tal·la l'Oriol Tramvia, acom-
panyat d'Albert Mas, Lluís Fo-

ller, Robert Ruvirosa i Enric So-
riano.

TV:,«Les nostres coses» ens

A MÉS À MÉS

Tenim films in-
teressants aquesta
setmana. Desta-
quem «Kramer
contra Kramer»,
candidata a una
colla d'Oscars, a
l'Aribau, Balaftà i
Rio. Interpreten
Dustin Hoffman i
Meryl Streep. A
l'Aquitania, «Te
amo, però yo no»,
de Serge Gains-

bourg, amb Jané
Birkin i Joe D'A-
llessandro, respos-
ta europea al cine-
ma d'Andy War-
hol. D'aquest di-
rector és «Heat»,
que podeu veure al
Maldà. Al Publi-1,
un nou film de Ro-
bert A l tman,

«Una pareja per- '
fecta», amb Paul
Dobley i Marta
Heflin. I finalment,
cal ressaltar la re-
posició d'un gran
f i lm de Stanley
Kubrick, «La na-
ranja mecànica»,
a l'Alcézar 1 Borràs.
La interpretació es-
tel·lar és de Mal-
com McDowell i
Patrick Magee.

*Kramer versus Kramer».

parlarà de «Els últims ameri-
cans».

TV: Més esport, la final de
Copa d'Europa de bàsquet
(19.45 hores, VHF). A la sego-
na, «La vida que te di» de Pi-
randello, interpretat per Lulsa
Sala, Càndida Losada i José
Orjas (21 hores. «Teatro estu-
dio»).

DIVENDRES, 28
Música: El Pòdium de Joves

Intèrprets del "Conservatori
(Bruc 112, 21 hores) permet
avui d'escoltar Ferran Garcia
Alves, Albada Olaya i ei Trio
Scherzo, els quals interpreta-
ran Beethoven,. Chopin, Bra-
hams i Turina.

Exposicions: A la Galeria
Kreisler podeu veure dues inte-
ressants exposicions. Una, de
l'escultor Frederic, amb el te-
ma monogràfic de «La Tauro-
màquia». L'altra, de pintures de
José Palmeiro. ÉS al carrer Va-
lència, 249.

TV: «Més vale prevenir» par-
la del tabac, i el cicle Agatha
Christhie ens ofereix «Asesina-
to a bordo», dirigit per George
Pollock i interpretat per Mar-
garet Rutherford i Joan Ben-
ham (UHF, 21 hores).

DISSABTE, 29
La festa major d'avui és a

Vallbona d'Anoia. -
Música: Primera audició de

l'Orquesta Ciutat de Barcelona,
dirigida per Antoni Ros Marbà,
amb el violí d'Erich Grünberg.
Interpreten Gerhard i la Simfo-
nia núm. 4 de Txaikoysky (Pa-
lau, 19 hores. Diumenge, mati-
nal 11 hores), v '.• .

Teatre: El 6è cicle de teatre
de Molins d e , Rei continua
desenvolupant-se. Avui, a les
5.30, «Joan de l'ós» a càrrec
de Putxinel·lis Claca. A les
10.30 de la nit, «La Filo i el Fi-
let»; d'A. Soler Mas, per un
col·lectiu d'actors manresans.

A la Fundació Miró, avui i
demà (17.30 hores i demà,
11.30 i 13 hores) el Teatre de
Marionetes de la Fanfarra
presenta «La història de U o
Malic a la Xina» per als,me-
nuts.

TV: A la tarda, un film molt
interessant de Gordon Dou-
glas, «Hampa dorada» inter-

pretat per Frank Sinatra, Jill
St. John i Ríchard Conte.
Igualment important el de la
nit, «Un hombre llamado Ca-
ballo», (d'Elllot Sllverstein;
amb Richard Harris I Judith
Anderson. El tema de La Clave
és «Vigílies de Setmana
Santa» i ens oferirà un docu-
mental de la sèrie «Rafces» so-
bre costums espanyols en
aquesta festa.

DIUMENGE, 30

Avui hi ha fira a Gironella,
Martorell, Sanaüja I Tordera, I
festa major a Castellbisbal i a
Piera.;. . .*• , ,,-

Teatre: Es clou el 6è cicle
de Molins de Rei amb un ho-
menatge a Margarida Xirgu, a
càrrec del Grup de Treball de
Molins de Rei. ÉS a les 6.30
de la tarda.-

Exposició: A l'espai 10 de la
Fundació Miró una insòlita ex-
posició dedicada al corró)1 de
Benet Ferrer. Avui és l'últim
dia.

Cuina! Art: Del 20 al 31 de
març es desenvolupen les Jor-
nades de Cuina Basca al res-
taurant Tip-Top (Sardenya.
521), de força interès tenint en
compte la qualitat de la cuina
d'Euskadi. Va acompanyat tot
d'una exposició d'aquarei.ies de
Salvador Pugolas.

TV: A «Estrenos TV» tenim
«Un circulo de niflos», de Don
Taylor, amb Jana Alexander I
Rachel Roberts. Acceptable.
L'«Estudio 1» és«Desnudo con
violin» de l'excel.lent Noel Co-
ward, amb Manuel Tejada i
Amparo Pamplona. Al segon
canal, destaquem el documen-
tal «Un susurro en el espacio»
(17 hores).
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Tot fent camí ISIDRE AMBRÓS

Sant Joan de l'Erm
Al damunt de tot de la

vall de Castellbò, a cavall
de les comarques de l'Alt
Urgell i el Pallars Sobirà, es
troba el pla de la Basseta,
lloc aquest on s'aixeca l'er-
mita de Sant Joan de l'Erm.

Sembla que l'esmentada
ermita, deu el seu origen a
la penitència que per aque-
lles solituds anaya a fer
Sant Joan d'Organyà. Amb
el pas del temps l'ermita es
va convertir en un hospital
o hostal de camí en la ruta
que va des de la Basseta
cap el Pallars Sobirà. Perd
la vella esglesiola, no se sap
ben bé com, va ser engolida
per les flames. Llavors, se'n
va bastir una de nova, de
característiques alpines i
amb bones defenses contra
la neu. I heus ací, que
aquestes característiques
alpines, acompanyades d'u-
na immensa massa de bosc
de pi negre, van anar sug-
gerint cada vegada més, el
fet d'endinsar-s'hi, mitjan-
çant els camins i corriols
que el travessen. Primer a
peu i després amb esquís,

creant-se així la primera
estació d'esquí nòrdic a Ca-
talunya.

Sant Joan de l'Erm, al
coll de la Basseta, és un pa-
ratge de silenci, que és si-
tuat a 1.680 metres d'altu-
ra, en plena carena coberta
de boscos i prats, i d'una
xarxa de camins forestals
que faciliten en gran mane-

' ra la pràctica de l'esquí de
muntanya i de l'esquí de
fons en llargs recorreguts,
de 10 a 20 km. i amb uns
desnivells que no sobrepas-
sen mai els 200 metres,

malgrat la llargada de l'iti-
nerari.

Va ser durant la tempo-
rada d'hivern 1968-69,
quan el Centre Excursionis-
ta de Catalunya va posar en
funcionament el seu xalet,
atès amb els serveis més in-
dispensables. Avui dia, pe-
rò, aquell xalet s'ha vist
substituït per un altre, més
modern, amb més serveis i
amb un mobiliari nou que
convida, encara més, a
practicar l'esquí de fons, o
si més no a passejar i gau-
dir dels boscos de pi negre

que l'envolten, i que permen
ten fruir d'aquest racó de la
naturalesa, encara no mal-
mès per l'agressivitat de la
societat en la qual estem;
immersos.

Ermita de Sant Joan de. l'Erm.

COMPLEMENTS

Si hom decideix restar
més d'un dia per aquells
indrets, pot escollir entre
La Seu d'Urgell, el poblet
de Castellbò o el mateix
xalet del CEC per
hostatjar-s'hi. A la Seu,
pot anar a l'hotel Cadí
(973 35 01 50), als hos-
tals anomenats Avenida
(973 35 01 04) o Ignasi
(973 35 10 36) i als hos-
tals residència Nice
(973 35 12 21) o Cata-
lunya (973 35 07 65).
Per anar al poblet de
Castellbò, és interessant
informar-se abans a
1 ' a j u n t a m e n t
(973 35 21 57). I, final-
ment, si es vol anar al
xalet del CEC o es vol
més informació sobre
Sant Joan de l'Erm, cal
trucar al Centre Excur-
sionista de Catalunya.
Tels . 315 18 59 i
315 23 11, a partir de
les vuit del vespre.

COM S'HI VA?

Es surt de Barcelona per la carretera nacional
N-II, direcció Lleida, fins una cruïlla de carrete-
res que hi ha una mica més enllà d'Igualada.
Aleshores es continua per la carretera comarcal
CC-1412, en direcció a Ponts i Calaf. Una vegada
a Ponts, es segueix per la comarcal CC-1313, que
va de Lleida a Puigcerdà. Una mica abans d'arri-
bar a la Seu d'Urgell, a Adrall concretament, surt
una carretereta local que mena a Sant Joan de
l'Erm, tot passant pel vilatge de Castellbò.

Distància, en quilòmetres, des de Barcelona:
215.

Altres combinacions: Es pot anar amb les cot-
xes de Unia de l'empresa ALSINA GRAELLS, que
fa el trajecte Barcelona-Andorra, tot passant per
la Seu d'Urgell. D'Adrall estant, o bé des de la Seu
caldrà llogar un taxi o bé un jeep que ens portarà
fins a Sant Joan de l'Erm.
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BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ:

Domicili

Població

Autoritza que siguin carregades al seu compte corrent o Llibreta d'estalvi

número _ de Là Caixa/Banc

Agència del carrer

Població

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