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EL VOT



vostè
té crèdit

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·
CAIXA DT5TALVI5 DE CATALUNYA

CAIXA
DE TOT5

li ofereix gratuïtament la Targeta Master Charge



Carta del director

L'assassinat de l'arquebisbe
Amic lector: í ' '
El brutal assassinat de l'arquebisbe d'El Salvador, monsenyor Oscar Arnul-

fo Romero, ha estat el detonant perquè els ulls de l'opinió pública mundial es
dirigissin vers aquella república çentreameiicana, preguntant-se quò és el que
està passant a El Salvador. \ \

La mort de monsenyor Romero significa l'assassinat número siscents i es-
caig en aquell país des de I'l de gener de 1980. Això es produeix mentre gover-
na a la capital un grup de militars progressistes amb el suport de Washington,
els quals van enderrocar a finals de 1979 el dictador de torn, el general Carlos*
Humberto Romero.

Aparentment, el* que passa a El Salvador és gairebé una sorpresa. Des que
van prendre el poder l'actual junta encapçalada pel coronel Adolfo Arnoído
Majano, s'han iniciat amb força les reformes fonamentals: l'agrària i la que
comportarà la nacionalització de la banca. La primera és certament espectacu-
lar ja que més de la meitat de tot #1 territori salvadoreny estava en mans de
250 persones i a partir d'ara ja ningú no pot tenir més de 140 hectàrees. Però
aquestes mesures progressistes comporten una altra cara de la moneda, dissor-
tadament tenyida de sang. Quan el polític democristià Hector Dada Irezi dimití
de la Junta de Govern amb la qual col·laborava, va explicar en la seva nota de
justificació que la política aparentement progressista del coronel Majano no era
compatible amb el treball implacable d'agents de la reacció, els quals des del
mateix govern sentencien els polítics revolucionaris a ser assassinats. Ja hem
dit que durant aquest any, el nombre de morts i de desapareguts depassa els
sis-cents. . ,

Com tantes vegades ens trobem amb un intent per part de les forces oligàr-
quiques de donar una mica per a poder-ho conservar tot. En aquesta republicà,
el paper de la inexistent burgesia dels països desenvolupats el fa un grup de mi-
litars progressistes. Però el nivell de conscienciació del poble és alt i la Coordi-
nadora d'Organitzacions Revolucionàries no sembla disposada a conformar-se
amb la xocolata del lloro. Ara el que ha caigut en defensa dels pobres és l'ar-
quebisbe Romero, però a l'enterrament hi van assistir milers de persones que
havien rebut el seu missatge sobre l'autèntica pau dels pobles.

Ben cordialment.

En aquest

L'HORA
PERE-ORIOL COSTA

Director
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Cartes a L'HORA. Pàg. 5. . •
Com va canviar el vot, per FRANCESC
BAIGES i XAVIER CAPDEVILA. Pàgs.
6 a 11. , • . •-.:•'

Cap a un Consell monocolor, per AL-
BERT GARRIDO. Pàgs. 12 i 13.

Com divideix Catalunya el mapa
sanitari, per JOAN CATA. Pàgs. 14 a
1 7 . " ' '• i'- •-..: '; .

La història que roda, per PEDRÓ jAL-
TARES. Pàgs. 18 i 19. ,: :.
Pont aeri, per MARTA MATA. Pàg.
20. - ' :>
Greu crisi a la CEE, per MATEO MA-
DRIDEJOS. Pàgs. 21 a 23;
L'assassinat de l'arquebisbe Romero;
per XAVIER BATALLA. Pàgs. 23 i 24.
Llívia, dins i fora catalans, per XA-
VIER FEBRES. Pàgs. 25 i 26. .
Manilla d'oros, per MARIA AURÈLIA
CAPMANY. Pàg. 27.
Lluís Llach prepara un disc instru-
mental, per JOAN RAMON MAINAT.,
Pàgs. 28 a 31. '
Miquel Paredes ha mort, per ISIDRE
AMBRÒS. Pàgs. 32 i 33.
Les dues facetes de Santiago Rubió i
Tuduri, per JOAN CATÀ. Pàgs. 33 a
35. ;
Ramon Aramon: Una vida per la cul-
tura catalana, per ISIDRE AMBRÒS.
Pàgs. 36 i 37. - • , - _ •
Cultura en joc, per JOSEP M. CARAN-
DELL. Pàg. 38. •, , _,->. ,:
Seccions. Pàgs. 39 a 44. .; ;„ -\
Criatures!, per ESTER AGUADO i La
geganta infiltrada, per ANNA BA-
LLETBÚ. Pàgs. 46 i 47. t *.
Lleure lliure, per CONXITA SOCIAS. .
Pàgs. 48 i 49. , ; ':;
Tot fent camí, per ISIDRE AMBROS.
Pàg. 50. . • • • » . ; . J

NOTA: Amb motiu de les vacances de
Setmana Santa, i com ho hem anat
fent per Nadal i l'agost, l'HORA surt
quinzenal. Es a dir, la revista que te-
niu a les mans té validesa fins el dia.
14 d'abril. Gràcies.' ••_ • "



Una Institució Catalana
al Servei Públic.

Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau.

Recordi els nous telèfons de l'hospital
3473133Í348H44

Urgències 2355555



Cartes a

L'HORA.
ELS GOSSOS
I LES PERSONES

Senyor director:
Sembla que l'Ajuntament

de Barcelona ha decidit f i -
nalment posar mesures
enòrgiques per acabar amb
la brutícia que impera a la
ciutat. De moment ja nete-
gen les parets de propagan-
da electoral i em sembla
perfecte. Tambó crec que
pensa treure una ordenança,
o una llei, per la qual es po-
sarà una multa de. mil pes-
setes a totes aquelles perso-
nes que vagin pel carrer
amb un gos i permetin que
l'animal embruti les voreres.

També em sembla una
mesura molt correcta. Però
hi ha altres coses que em-
bruten els carrers i que
tambó caldria tenir en
compte, i em refereixo a les
escopinades, autèntic perill
per a tothom que les trepitja
sense adonar-se'n, ja que es
poden produir caigudes, ÉS
llastimós veure els homes
-els vells i els que no són
tan vel ls- escopint a terra
sense cap vergonya ni edu-
cació, i fa una autèntica re-
pugnància quan es veu.

Seriosament, crec que
l'Ajuntament, ja que emprèn
una campanya contra les
Porqueries dels gossos,
també l'hauria de fer contra
les porqueries de les perso-
nes, i multar-les igualment o
amb més severitat. Els mo-
cadors serveixen per alguna
cosa i si no tenen educació,
Potser el càstig els farà anar
Pel camí dret.

Atentament.
Antònia Vicens

(Barcelona)

L DESASTRE
E L'ESQUERRA

Amics de L'HORA:
Els resultats de les elec-

cions al Parlament de Cata-
lunya crec que han de fer
reflexionar molta gent.
. Jo vaig ser dels que no
m'ho pensava, que es podia
produir un gir electoral tan
espectacular. Creia sincera-
ment que els partits d'es-
querra —«sucursalistes» o
no, tant me fa— continua-
rien guanyant les eleccions.
I pel desencís, per l'apatia,
potser per un estat anímic
de creure que no servia per
a res, no vaig anar a votar. I
ara ho lamento profunda-
ment.

Crec que el mateix que
em va passar a mi li ha pas-
sat a molta altra gent, so-
bretot entre els treballadors.
Només cal veure que l'abs-
tenció ha estat molt més al-
ta en zones de predomini
obrer i això ha perjudicat
notablement als partits d'es-
querra. A hores d'ara, molt
treballadors tambó es deuen
estar penedint de no haver
anat a votar, car això ha
permès, junt amb d'altres
coses, que la dreta governi
el nostre país. Per això ha
servit el tan anomenat de-
sencisi

ÉS cert que els grans par-
tits d'esquerra —socialistes i
comunistes ens han decebut
sovint amb un pactisme tàc-
tic que la gent no enteníem 1
que no ens han sabut expli-
car. Però quan hom pensa
en l'avenir que espera a Ca-
talunya dominada per forces
dretanes —per molt nacio-
nalistes* i d'«Esquerra» que
es diguin—, s'acaba veient
clar que més yalia uns par-
tits d'esquerres poc enèr-
gics, potser massa confor-
mistes, que lliurar-nos als
braços dels que per la lògica
de la lluita de classes són a
l'altre cantó. I més veient
que els petits grupúsculs
d'esquerra no han sortit
d'ajxò, de grupúsculs.

Si ós cert que els pobles
tenen memòria històrica, i jo
crec que és cert, i si els so-

cialistes i comunistes fan
una política mitjanament co-
rrecta en els tres anys sense
eleccions que ens esperen,
estic convençuda que en la
propera contesa electoral
augmentarà notablement la
participació dels treballadors
i que el vot tornarà als par-
tits obrers. Ho crec, ho vull
creure, pel bé de Catalunya.
Jo, almenys, aniré a votar.

Teresa Rovira
I Górriz

Terrassa (Vallès Oc.)

TXIKI BENEGAS
I ELS
RESULTATS
ELECTORALS

Senyor director:
Aquesta lletra és, de fet,

adreçada als companys del
PSC (PSC-PSOE) i, en parti-
cular, als dirigents del partit
per a fer-lo avinent que no
ós convenient que caiguin
en comentaris com els que
féu Txiki Benegas, del PSE-
PSOE, arran dels pocs vots
que aquest partit obtingué
en les recents eleccions del
Parlament Basc.

A parer meu ( és del tot
inadmissible que un dirigent
socialista, com l'esmentat,
davant d'yn resultat desfa-
vorable pretengui que són
els electors els qui- s'han
equivocat. Aquesta preten-
sió d'avant-guardisme-leni-
nisme val més deixar-la per
als auto-anomenats euroco-
munistes. En aquest sentit,
cal dir que els comentaris de
Benegas, s'acosten més als
que féu, en la mateixa oca-
sió, el comunista Antoni Gu-
tiérrez Díaz, del PSUC.

Al margen de la política
que els socialistes facin a ia
Generalitat, voldria precisar
que el poble mai no s'equi-

voca, sinó que és en tot cas,
el partit i çorrecpon al partit
analitzar críticament les cau-
ses. En la feina de cada dia,
els dependents del comerç
diem que «el client sempre
té raó»; per tant, hem d'as-
sumir que l'elector té tamt
raó car, després de l lu i f r
per ia Democràcia, nq
dem pretendre que el votj
Irracional.

Cordialment,

Albert de la
Hoz Bofarull

Barcelona

L'ARXIU
DE TARRADELLAS

Senyor director:
El gest del president Ta-

rradellaB en lliurar per a Ca-
talunya el seu arxiu perso-
nal, dipositat al monestir de
Poblet, és un gest que l'ho-
nora extraordinàriament, i
demostra una vegada més
el profund patriotisme d'a-
quest home que ha sabut
tan bé governar Catalunya
durant aquest difícil període
de la transició de la dictadu-
ra a la democràcia.

També una vegada més
queda clar que difícilment
Catalunya podrà dotar-se
d'un digne hereu del Molt
Honorable President Tarra-
dellas, amb el seu gran tacte
polític i el seu amor ai país,
demostrat a bastament Per
molt que el vot digui que ei
successsor de Tarradellas
serà Jordi Pujol, jo mantinc
els meus dubtes que el pre-
sident de Convergència De-
mocràtica pugui ser mai un
President de la Generalitat
tal com cal. Tarradellas és
irrepetible.

Atentament,
Jordi Salvat

I Borrell
Olot (Garrotxa)



CiU PSC
1-M 483.432 875.550

20-M 743.508 597.667
+ 260.076 -277.883

Increment d'abstenció=230.703 vots.

QUADRE I
RESULTATS A CATALUNYA

PSUC UCD ERC PSA
512.906 570.958 123.474
499,177 284.729 238.245 70.827
-13.729 -286.229 +114.771 +70.827

Altres opcions: UPS-32.716. PNI-4.634. PCOC-12.745.
PCT-PCC-8.080.

Barcelona
^ CDC-UCD -20.252

SC
107.611
63.002

-44.609

CIC-4.198. FE JONS-6.537.

QUADRE H
Girona Lleida
1.220 628

Tarragona
-7.749'

NE, BEAN
46.982

44.274 13.944
+ 44.274 -33.038

Catalunya
-26.153

LA RELACIÓ ESQUERRA/DRETA ES MANTÉ

Com va canviar el vot
L'hora de fer càlculs ha arribat. Els experts dels diferents partits i

els que van per lliure comencen a llançar les seves primeres
hipòtesis de treball. Quò va passar el vint de març? Per quò es va
produir aquell canvi en la intenció de vot que tan pocs esperaven?

Això és el que intentarem explicar.
La primera observació que es des-

prèn d'una anàlisi detinguda dels re-
sultats és una repetició aproximada
de les mateixes tendències arreu de
Catalunya. Existeixen lleugeres va-
riants que depenen de les característi-
ques pròpies de cada circumscripció i.
és per aquesta raó que hem desglossat
l'estudi per cada una d'elles. Altra
ment, per la seva especial importàn-
cia, hem aprofundit el treball referent
a la ciutat de Barcelona, que, en
aquestes eleccions ha demostrat, un
cop més, que pot considerar-se com
una suma de les dues variants de po-
blacions de la circumscripció: els seus
barris coincideixen força nmh les ciu-
tats del cinturó i els barris benestants
amb la resta de viles del que encara
és «província» de Barcelona.

El primer eix de l'explicació dels
resultats passa, ineludiblement, per
veure on han anat els vots que han
perdut uns partits i d'on els han trets
els qui n'han guanyat. £1 partit que
més n'ha perdut ha estat Centristes-
ÜCD, amb 286.229 vots menys en re-
lació a les legislatives de l'u de març
de l'any passat. Després venen els so-
cialistes amb una pèrdua de 277.883
vots, Solidaritat Catalana amb 44.609
menys, el Bloc d'Esquerra d'Allibera-
ment Nacional 33.038 i els comunis-
tes 13.729. A l'altre costat de la ba-
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lança, els partits que han millorat la
seva situació venen encapçalats per
Convergència i Unió amb un superàvit
de 260.076 vots, seguit per Esquerra
Republicana de Catalunya amb
114.771 de més, Partit Socialista
d'Andalusia que ha obtingut 70.827
votants en la seva primera presenta-
ció electoral catalana, força més que
els Nacionalistes d'Esquerra amb un
còmput de 44.274. D'altra banda, cal
assenyalar també que la coalició Uni-
tat pel Socialisme n'ha sortit d'aques-
ta contesa força escaldada ja que no
han arribat de bon tros a assolir la
xifra que hom esperava de la suma
dels vots obtinguts, l'u de març, pels
partits que ara componien la coalició.
Dues raons expliquen aquesta baixa,
per a molts incomprensible. L'una, la
poca cohesió que assoleixen els pactes
entre partits minoritaris sovint molt
enfrontats entre ells, la qual cosa fa
que se'ls faci difícil votar una llista on
figuren representants de partits amb
què han tingut contínues picabarallen.
L'altra és que, les successives conte-
ses electorals ho han demostrat, qual-
sevol partit que es presenti, per tronat
que sigui, té una base votant mínima
de quatre mil vots d'electors que, per
les raons que sigui, no filen massa
prim la seva opció. Així, a part d'al-
tres fugues de vot, Unitat pel Socialis-

me hauria perdut els paquets de qua-
tre mil dels partits que en prenien
part, deixant-lo reduït a un de sol. |

Els vots d'UCD per |
a CDC 1

La coincidència entre Convergència
i Unió, com a partit màxim guanyador ,
de vots, i Centristes-UCD, màxim
perdedor, és un indicador clar del/
transvassament de vots entre uns i al-íí
tres. En el conjunt de Catalunya, així J,
mateix, els centristes perden més vots r
que no pas guanya Convergència. La i
diferència, un total de 26.153 vots, no
pot -assignar-se simplement a l'absten-
ció, de la mateixa manera que tampoc
no es pot assignar directament els
vots perduts pels centristes a la coali-
ció de Jordi Pujol, però sí que indi-
quen una clara determinació de com
s'han traslladat. Aquesta realitat per-
met també desvirtuar una afirmació
que, potser massa lleugerament, ha-
vien llançat alguns comentaristes
polítics. Catalunya no és ni més de
dreta ni més d'esquerra que abans, si
més no, no hi ha cap canvi radical que
possibiliti aquesta afirmació. El trans-
vassament de vots entre les esquerres
i les dretes ha fet que el primer partit,
en nombre de vots i diputats, hagi
passat de ser un d'esquerres a ser un



QUADRE
Catalunya

Ciü+UCD + SC=
PSC+PSUC + ERC +
PSA + NE + BEAN=

Vots perduts
(20-M/l-M)

65.253

94.778
29.525

de dretes però el conjunt global no ha
sofert grans alteracions. Així, el bloc
de dretes, compost bàsicament per
Convergència i Unió, Centristes i Soli-
daritat Catalana ha perdut només
30.000 vots, menys, aproximada-
ment, que el bloc de les esquerres
compost per socialistes, comunistes,
andalusistes, ERC, NE i BEAN. Vots,
uns i altres, que han anat a engruixir
l'abstenció. Val a-dir, que la mateixa
distribució de blocs dóna, pel que fa
referència als diputats, un Parlament Cal estudiar les eleccions mesa per mesa.

QUADRE IV

Barcelona 1M
20 M

L'Hospitalet- 1M
20 M

Santa Coloma 1 M
20 M

Sabadell 1M
20 M

Terrassa 1 Oi
20 M

Badalona 1M
20 M

Mataró , Ï M
__ •' 20 M

Cornellà i M
— 20 M

Sant Boi 1M
20 M

Manresa 1 M
___ 20 M

Igualada 1 M
20 M

Sant Cugat 1 M
— 20 M

vuanova • i M
20 M

Sitges I M
20 M

El Prat 1 M
- 20 M

Vic 1M
- 20 M

liranollers í M
^ 20 M

RESULTATS A BARCELONA CIRCUMSCRIPCIÓ .- r

CiU

156.499
244.566

9.450
14.461

3.532
5.570

13.360
25.050
11.209
19.812
10.207
16.574

9.695
14.465

2.804
4.851
2.887
4.363
7.802

13.189
4.367
7.200
2.325
3.706
3.124
4.285

948
1.289
2.262
3.383
4.967
6.761
4.984
7.963

PSC

244.718
178.343

60.813
41.519
28.940
18.857
25.603
18.971
24.782
16.703
35.729
23.469
15.529
10.590
17.320
10.697
11.358
7.659

10.974
7.534
4.314
3.788
3.392
2.387
7.975
6.561
1.766
1.537
9.209
5.867
2.477
1.820
6.923
4.939

PSUC

143.699
137.645

33.388
35.910
18.158
18.422
26.655
26.797
19.800
17.662
26.786
28.394

8.971
9.441

15.592
16.568
8.777
9.086
5.672
5.312
1.199
1.293
2.161
.2.207
4.304
4.287

510
413

7.516
7.972
1.389
1.399
2.324
2.130

ERC

48.653
91.849

3.069
6.993

473
1.796
2.172
4.186
1.916
3.893
1.895
4.305
1.832
2.501

652
1.304

394
1.182
1.203
2.761

559
1.359

510
944

1.140
2.301

311
548
458
852

1.026
1.812

311
1.252

UCD

189.762
87.121
18.105
8.006
6.044
2.123

13.286
4.210

11.598
4.058

11.025
4.418
7.377
3.420
4.521
1.575
3.605
1.505
6.474
2.951
3.263
1.028
2.097

969
3.814
2.044
1.661

953
2.953
1.356
3.267
1.588
3.293
1.345

PSA

21.064

6.062

2.401

1.545

2.220

3.874

2.410

2.445

1.247

465

227

309

474

68

938

222

1.116

SC

49.463
32.684

3.072
1.214

658 .
197

2.662
1.502
3.521
2.179
1.668
1.022
1.368

769
710
211
419
175

1.038
874
890
403
537
€72
351
215
190
160
554
153
612
507
494
228

NE

14.988

969

226

1.141

872

804

454

312

334

1.101

212

361

311

41

227

837

292

UpS

10.713

2.841

1.621

1.444

556

1.804

489

1.013

762

126

í 56

95

236

16

305

75

51



amb 74 escons per a l'esquerra i 61
per a la dreta. L'única puntualització
que hom pot fer a aquesta afirmació
és l'emplaçament de l'Esquerra Repu-
blicana conjuntament al bloc esquerrà
però mentre no es demostri el contrari
aquest és el lloc que li pertoca pel seu
radicalisme i voluntat dels seus vo-
tants.

L'estudi aïllat de les meses electo-
rals permet anar perfilant més l'anàli-
si. Així, no és agosarat avançar la hi-
pòtesi que Convergància no només ha
sumat vots sinó que també n'ha per-
dut. Es palesa en determinats indrets
que anteriors votants convergents han
preferit en aquesta contesa dipositar-

Pujol tindrà maldecaps tal com ha quedat Catalunya.

los en les rengleres del partit d'Heri-
bert Barrera, fet que fa augmentar
obligadament el tou centrista del nou

vot de CDC. Tanmateix cal afegir un
petit percentatge d'ex-votants socia-
listes en l'increment convergent. . 4

ÈXIT D'ESQUERRA REPUBLICANA A TARRAGONA
Municipi
Tarragona 1 M

20 M
Reus 1M

20 M
Tortosa 1 M

20 M
Valls 1 M

20 M
Amposta 1 M

20 M
Vilaseca-Salou 1 M

20 M
El Vendrell 1 M

20 M
Alcanar 1M

20 M
Ulldecona 1 M

20 M

CiU
5.833
8.796
5.500
7.666

. 1.861
3.604
2.012
3.040

810
950

1.131
1.561
1.085
1.619

107
393

70
275

PSC
15.305
9.212

12.121 •
7.336
3.928
1.959
3.104
1.971
1.987
1.463
2.314
1.517
2.834
2.199

610
434

1.237
794

UCD
12.041

6.695
7.426
3.787
6.738
3.386
1.571

977
2.417
2.140
1.253

720
981
515

1.394
1.241
1.123

735

PSUC
8.664
8.695
5.000
4.714
1.946
1.988
1.257
1.127
1.417
1.472

829
778
267
298
503
553
158
148

ERC
1.863
4.677
1.932
5.012

429
567
890

1.690
146
238
116
372

97
266
384
192
26

195

PSA

1.483

819

' 97

183

24

211

108

9

10

SC/CD
2.260
1.109
1.154

609
1.609
2.049

263
83

121
61

148
69

194
88
79
41
49
99

NE

757

603

86

—

89
—.

—

Tarragona com a circumscripció les rengleres del partit que a Tarra- l'Estatut, acomplint-se, com arreu, la
ha mantingut fidelitat a com s'esde- gona encapçalava el conseller d'A- regla que eren els barris cèntrics, els
venien els fets al conjunt de Catalun- gricultura, Josep Roig. Tampoc no barris més benestants - en alguns
ya. Al conjunt de la circumscripció és petit el pessic que s'enduu el Par- llocs, els que menys havien donat
tarragonina el transvassament de tit Socialista d'Andalusia que ha tin- suport a l'Estatut- els que més s'-
vots dels Centristes cap a Gonver- gut la seva màxima incidència en els han abocat aquest cop en el vot.
gència i Unió ós evident, restant, pe- barris obrers de Reus i Tarragona Per a cloure, caldria destacar un
rò, uns set mil cinc-cents vots sense ciutat, on tenien majoria els socialis- tret anecdòtic con és el triomf dels
amo. Aquests vots perduts pels cen- tes. Val a dir, que la capital tarrago- Nacionalistes d'Esquerra a la petita
tristes poden haver anat fonamen- nina és, juntament amb Lleida, rúni- vila d'Ascó. En aquest cas, l'esque-
talment a l'abstenció on han anat a ca que mantó l'hegemonia socialista rra no pot acusar els seus ex-votants
petar la majoria dels vots que els so- malgrat el descens de vots sofert. d'abstencionisme ja que la raó del
cialistes han vist desaparèixer d'en- Un altre fenomen a destacar en triomf de la candidatura encapçala-
çà l'u de març. les eleccions per aquesta circums- da pel president d'Omnium Cultu-

A Tarragona, però, sembla que ós cripció és el relatiu bon paper de So- ral a Tarragona ha estat que els tre-
un dels llocs on la migració del vot lidaritat Catalana que, tot i perdent balladors de la Central Nuclear
del PSC a Esquerra Republicana de vots globalment, en determinats viuen en pobles i ciutats allunyats
Catalunya és més evident. Així, dels llocs assoleixen resultats millors que d'Ascó.
25.000 vots perduts pels socialistes, en anteriors conteses, com per Anècdota a part, però, Tarragona
a part del grapat que s'ha endut la exemple, Tortosa i Ulldecona. no s'ha mostrat gaire diferent del
manca de participació,. podríem La circumscripció tarragonina ha que ha estat norma comú del resul-
aproximar entre uns dotze i catorze millorat, per altre costat, el nivell tat d'aquestes eleccions al Parla-
mil els que han passat a engruixir participatiu envers el referèndum de ment.



Els socialistes es
van abstenir

Fel que fa als socialistes, els vots
perduts, 277.883, podrien distribuir*
se, sense por de fer una errada exage-
rada, de la següent manera: un 50 %
per a l'abstenció, un altra 30 % per a
l'Esquerra Republicana de Catalunya,
un 17 % per al Partit Socialista d'An-
dalusia i la resta per a Convergència i
Unió. Pel que fa a l'abstencionisme so-
cialista és clar en les zones on tenia
clara majoria ja que és on els percen-
tatges de participació són baixos, Cal
insistir que és més alcaridor fer les
anàlisis a nivell de meses o col·legis

electorals que a nivell de pobles.
L'augment radical de l'abstenció
arreu, en relació a les legislatives de
Tu de març, és molt més important en
les barriades obreres que en les zones
cèntriques de les ciutats, les quals
compensen aquella baixa participació.
D'altra banda, cal assenyalar l'exis-
tència de votants nous que l'u de
març no es presentaren als col·legis
electorals i que,.aquest cop, han tro-
bat motivacions per tornar a
presentar-s'hi, com ja havien fet el 15
de juny del 1977, o anar per primera
vegada a votar i votar opcions de dre-
ta. ,; •. . . ;;f. :: .,;.|·,i-! •,*:.-<..

El manteniment del vot per part del

Partit Socialista Unificat de Catalunya
és una clara.prova de la.consistència
del partit que, de tota manera, ha per-
dut el vot d'allau que l'afavorí en les
municipals del 3 d'abril. Un possible
pas de vots socialistes al FSUC no té
gaire base estadística i la seva impor-
tància numèrica ha de ser, per força,
reduïda i combinada amb un trans-
vassament de vots dels comunistes al
PSA, així mateix poc abundós. Aques-
ta realitat del manteniment del PSUC
confirma que, en els llocs amb im-
plantació d'un partit, l'ensulsiada
electoral no els és desfavorable, fet
que demostra també el manteniment
socialista a la comarca del Garraf on

LA DRETA GIRONINA S'APLEGA ENTORN CiU
Municipi ''•'••
Girona 1 M

20 M
Blanes í M

20 M
Figueres ' 1 M

20 M "
Olot í M .T

20 M
Lloret i M • ,

2 0 M "
Palafrugell 1 M

20 M
Palamós ï M

20 M
Puigcerdà Ï M

• 20 M
Kipoll 1 M

20 M
Koses • i M

20 M
S. Feliu G. 1 M

20 M

CiU*
7.794

13.510
1.838
2.855
2.804
3.849
5.185
5.230
1.166
1.619
1.649
2.402
1.762
2.009

643
869

1.834
2.579

797
772

1.511
2.095

PSC
12.916

9.154
2.804
1.926
4.448
'3.428""
3.403
2.19JL
1.097

782 s

2.492
1.218.
1.966

905
796
626

2.186
1.383
1.258
1.001
3.037
2.081

UCD
9.956
5.339
2.144
1.344
3.672
2.586
2.992
2.180
1.125

568
2.102
1.142
1.409

480
848
775

1.523
926
847
730

1.546
1.067

ERC
993

3.004
' 663
1.003

813
. 1.685

726
1.894

206
296
112
668
266

1.616
48

158
195

. 690
179
346
228
659

PSUC
5.177
5.388
2.593
2.134

964
946

1.052
1.070

361
316 "

1.206
1.478
. 463

340
273
195
499
479
144
178

1.073
977

PSA

741

177

296 *

73

. 101

51

r 280

33

71

78

77

SC/CD
1.759

471
116
•22
707
583
414
105
113
56

117
129
113
110
220

66
115
59
82
42

136
95

NE

. 1.Í95

36

333

530

49

50

105

20

83

70

198

On més s'ha aguditzat el canvi de L'única ciutat important de les co- didatura d'independents de dreta.
vot d'aquestes darreres eleccions ha marques de Girona on el PSC no ha L'I de marca UCD pujà un xic, però
estat, sens dubte, a la jurisdicció de perdut l'hegemonia és a Roses, on ni ella ni CDC no aplegaren els vots
•Girona. Els municipis més impor- llevat d'una pujada d'ERC i un petit de dreta abans esmentats. Aquests
tants tenien, quasi tots, una majoria augment del PSUC l'abstenció creí- vots poden haver anat a parar ara
socialista 1' 1 de març que ha sofert xent ha tret vots a tots els altres de forma definitiva a CiU, i fins i tot
el 20 M una gran davallada a favor partits. 5 • en un grau menor, a ERC. \ * '
dels convergents, convertits ara en Un fet especial a assenyalar és L'augment tan notori de vots de
la primera força. Els partits més que CDC i U puja en el conjunt de la CiU, superant la baixa d'UCD, i la
dretans UCD i Solidaritat Catalana circumscripció un miler més de vots pèrdua de vots del PSC, fan deduir
nan perdut també molts vots, sobre- sobre les pèrdues d'UCD, mentre amb força seguretat que a la cir-
tot aquesta darrera respecte a la se- ERC augmenta també de vots, de la cumscripció de Girona és on s'ha
va antecessora Coalició Democràtica qual cosa hom pot deduir que molts produït amb més claredat un trans-
11 de març. Els Nacionalistes d'Es- vots dels partits d'esquerres han vassament de vots socialistes que
querra han aconseguit xifres impor- passat a C i U. - .. . han anat directament al partit de
tants a Girona, Olot i Figueres prin- El 15-J del 77, molts vots de dre- Jordi Pujol, en contra del que ha
cipalment, mentre que el PSA no ha ta de les comarques gironines van passat en altres llocs, on els votants
tret un resultat elevat en conjunt pe- repartir-se entre la UCD-CC, encap- de l'esquerra s'han abstingut en bo-
ro sí xifres significatives a Blanes, calada aleshores per Molins i Cane- na part, mentre que els vots dretans

figueres, Lloret o Palamós. .•• • Uas, la Lliga de Catalunya i una can- han anat tots ajCiü. ' •



la tònica electoral resta desfigurada
per l'arrelament del PSC i la bona
imatge assolida en els ajuntaments al
seu càrrec.

Pel que fa a opcions més minorità-
ries destaca la recollida de vots del
PSA, sumats amb sang i fetge arreu
del país, però aconseguint-ne més en
les viles on la implantació immigrant
és més recent. Així, s'ha de conformar
amb un 1 % a Sabadell i, contrària-
ment, assoleix un 6 % a Cornellà. La
seva procedència és indiscutiblement
de vots anteriorment abocats a l'es-
querra, tot i que és possible una petita
aportació de vots nous, component el
que podríem anomenar l'electorat
més «lumpen» de Catalunya. Al seu
torn, els 45.000 vots perduts pels fra-
guistes a casa nostra han seguit tres
camins, probablement de gruix sem-
blant. Una primera via ha estat l'abs-
tenció, una segona el pas a Centristes
empenyent més vots d'aquests cap a
Convergència i Unió i una tercera, el

pas directe al partit majoritari el vint
de març.

El país, dividit en
tres zones

Per un estudi territorialitzat es po-
drien destriar tres tendències, segons
la zona estudiada. En primer lloc, les
zones superpoblades, industrials i
obreres, on s'ha palesat una poca mo-
tivació de l'electorat, fet que hauria
de preocupar els partits d'esquerra.
L'abstenció ha estat l'amo i senyor
d'aquests indrets on ha influït també
la imatge donada pels partits majori-
taris als ajuntaments. Aquest fet es
pot constatar veient, per exemple, el
manteniment dels resultats del PSUC
a pobles com Sant Feliu, £1 Prat o Ba-
dalona, on les baralles amb els socia-
listes han estat reduïdes i on s'ha
mantingut una certa imatge en el mu-
nicipi. Al contrari, Sant Coloma ha
constatat una greu disminució del vot

comunista, en gran part conseqüència*!
dels poblemes soferts a-l'Ajuntament^
que els han tornats a dur per dessota?
dels vots obtinguts pels socialistes. *
aquestes zones industrials el tranve
sament de vots socialistes o comi
tes cap a Esquerra Republicana ha es
tat reduït incidint en el protagonisme
de l'abstenció en la pèrdua del ve
d'esquerres. Molins de Rei, El Prc
Viladecans, podrien ser bons exem|
pies d'aquesta pocs vots trànsfugue
cap a ERC. - • <l|

La segona zona remarcable són els»;
nuclis urbans comarcals on sí que té!
importància el nombre de vots proce*|
dents de comunistes i, fonamentalf|
ment, socialistes que han anat a petar
a l'Esquerra Republicana de Catalun-|
ya. També és en aquests indrets on s'l
ha pogut constatar el petit guany def
CDC a partir d'antics votants d'esque-J
rra. A la fi, cal tenir en compte les zo-|
nes rurals, on l'augment de participa-f
ció ha significat una superexpressióf

ARDIACA, A LA FI DIPUTAT PER LLEIDA ]
Municipi
Lleida 1 M

20 M
Balaguer 1 M

20 M
Tremp 1 M

20 M
Solsona 1 M

20 M
La Seu d"U. 1 M

20 M
Cervera 1 M

20 M
Les Borges B. 1 M

20 M

CiU
5.438
9.329

962
1.623
1.027
1.317
1.100
1.426

887
1.521

579
1.144

449
711

UCD
13.342
9.430
1.613
1.017

866
627
750
724

1.431
790

1.118
647
566
345

PSC
14.670
10.521

1.791
1.269

296
216
353
279

1.252
1.074

725
333
761
479

ERC
2.502
4.112

296
429
367
321
101
237
406
205
100
256
335
421

PSUC
6.932
6.451
1.140
1.058

190
189
81

102
484
463
264
384
168
163

PSA

443

49

25

36

42

19

15

SC/CD
958

161

22

145

191

224

93

NE-

672 '

60 .

128

31 ;

55 Í

55 !

221 ;

La circumscripció de Lleida ha es- majoritàriament del PSC; tot i «mh detriment del PSC. j
tat per als socialistes el lloc on, per això, llevat de Lleida capital l'aug- Lleida es distingia en aquestes \
percentatge i en termes absoluts, ment del partit de Barrera ha estat passades eleccions per la presència ;
han perdut menys vots de les quatre petit a les principals ciutats i al con- de dos savis, encapçalant les llistes \
circumscripcions electoral, donant- junt de la circumscripció, donant-se d'CiU, Joan Oró, i d'ERC, el doctor i
se fins i tot el cas que el PSC ha aug- el cas que és a Lleida on menys per- Puigvert, la qual cosa es veia abans \
mentat els seus vots respecte al 15 centatgeha augmentat aquest partit. del dia 20 com un intent de capità- •
de juny del 77. Paradoxalment, pe- Una nota anecdòtica i alhora im- litzar en personalitats d'aquests ti-
ro, i malgrat haver quedat en primer portant per als comunistes de les te- pus el conjunt del partit que encap-
lloc a la capital, els socialistes han rres lleidatanes és que el seu cap de calaven. Tot i amb això, la campan-
passat convertir-se en la tercera for- llistes Pere Ardiaca, a la fi, serà ya presidencialista empresa per la
ça de les terres de Lleida. diputat. majoria de partits a nivell de tot Ca-

En aquesta circumscripció és on L'abstenció s'ha mantingut en el talunya, sobretot la de CiU, ha eclip-
més coincideixen els vots perduts 70% dels pobles petits poc variable, sat força les imatges d'aquests pro-
per UCD «mh els vots que ha guan- quant a la direcció del vot, a consul- homs de la ciència, amh la qual cosa
yat Convergència, treient encara el tes electorals anteriors. Tanmateix a es pot afirmar que ha arrossegat
partit nacionalista un saldo favora- les ciutats grans aquesta abstenció més vots convergents a Lleida la
ble de molt poc. Els vots que ha ha canviat radicalment de signe po- imatge de Jordi Pujol que no pas la
guanyat l'ERC provenen, ben segur, tenciant majoritàriament CiU i en de Joan Oró.
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La pantalla cantà moltes alegries per a CiU.

de l'increment de Convergència i Es-
querra front a la resta d'opcions.

Barcelona segui la
tònica del país

Pel que fa a Barcelona ciutat,
acomplint les línies anteriorment as-
senyalades, val la pena consignar l'a-
parició de nous votants de CDG i ERC
en els barris anteriorment de majoria
socialista i del PSA en els barris
obrers. També, com a tot arreu, el

descens centrista (102.000 vots) coin-
cideix amb l'ascens convergent
(88.000) i el socialista (66.000) és, en
aquest cas, molt parió a la llum dels
augmentats per ERC i els nous del
FSA (64.000). Fer a constatar la im-
portància del vot tret pel FSA al FSC
es poden comparar els resultats per
barris. El PSA, amb els seus 21.000
vots a Barcelona, representen un 12 %
del vot del PSC (177.000). Aquest
12% és superat al Besòs, Sagrera,
Verneda, Can Baró, Vallcarca, Sant

Genis, Montbau, Vallbona, Verdum i
Torre Baró. Barris que certifiquen l'o-
rigen obrer dels vots arrabassats pel
FSA al FSC. En conjunt, Barcelona re-
peteix la tònica catalana amb l'accen-
tuació de la participación en els barris
dé classe alta i disminució en els
obrers però mantenint una correlació
esquerra/dreta similar a la produïda
en les eleccions del primer de març.

Les conclusions de tota aquesta
anàlisi són difícils de sintetitzar. El
que, a partir d'ara sembla clar, ós
que, demostrat el sostre electoral del
FSUC, la gran batalla electoral en el
futur del nostre país passa per la ve-
hiculació de la voluntat votant de les
classe mitges catalanes i de la motiva-
ció de la de les obreres. Ara, però, Ca-
talunya ja té models per als tres tipus
de contesa que es repetiran en el fu-
tur: municipals, al Parlament i esta-
tals. Cadascuna té les seves lleis. La
llei de les eleccions autònomes ha dei-
xat un panorama català complex, una
majoria de diputats d'esquerres i un
partit majoritari de dretes. Feina hi
haurà per a fer avançar encertada- •
ment aquest nostre país.

FRANCESC BAIGES
XAVIER CAPDEVILA

AVUI
Campanya per la consolidació i rellançament del diari

Rambla Catalunya, 15. T. 318 54 24

EL MÓN VIST DES D'UNA
PERSPECTIVA CATALANA

i
| Nom i cognoms,

I

BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ

Carrer.
Tel.

Núm.. PSs.
Població.

Els prego que em subscriguin al diari «AVUI»
a partir del dia 1er. del mes vinent *

Barcelona: {repartiment a domicili)
Trimestral 2.099 Ptes.
Semestral 4.198 Ptes.
Anual 8.397 Ptes.

Fora de Barcelona:
Trimestral 1.944 Ptes.
Semestral 3.888 Ptes.
Anual 7.775 Ptes.

Envieu aquest butlletí a:
Campanya AVUI 2.000 Rbla. Catalunya, 15, 3er. 2" Barcelona-7
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ERC NO VOL GOVERNAR SENSE ELS
SOCIALISTES

Cap a un Consell
monocolor
Gom era previsible, l'actitud d'Esquerra Republicana dó
Catalunya està condicionant de manera definitiva la formació del
primer Consell estatutari de la Generalitat. Davant la negativa
republicana a compartir responsabilitats de govern amb CiU sense
la presència socialista, el senyor Pujol sembla gairebé decidit a
formar un gabinet monocolor amb els suports parlamentaris
indispensables

Quan la nit del vint de març l'a-
vanç nacionalista ja era un fet incon-
travertible, l'opinió majoritària era
que CiU i ERC es posarien d'acord tan
aviat com el senyor Barrera pogués
deixar la clínica on es recupera d'un

12

accident de carretera. La perspectiva
era raonablement lògica si no fos per-
què els nacionalistes necessiten .els
vots dels diputats centristes per tal de
tirar endavant, i aquí els partidaris
del senyor Barrera hi veuen més in-

Mentre els socialistes passen a l'oposició

convenients ètics que beneficis polí-
tics.

Elements contra
el pacte

ERC és un partit poc caracteritzat'
Des de la seva reaparició en la vida
pública catalana s'ha mogut en ej te-
rreny de l'ambigüitat, de la indefinit
ció. La mateixa denominació d'Esque-
rra ningú no sap ben bé què vol dir;
hores d'ara, atès que en un gran per-
centatge els seus electors i els matei-
xos dirigents representen a sectors de j
les classes mitges nacionalistes, amb;
interessos molt diferents als que de* i
fensen les forces tradicionals d'esque- i
rra. La seva gran força, els seus gran i
arguments, són la història i el nadó- \
nalisme sense concessions, en front
del nacionalisme més possibilista de
CDC.

Tota aquesta sèrie d'elements fan
que ERC no accepti de cap manera la
companyia parlamentària dels cen-

Pujol i Barrera volen portar-los a governar amb ells

tristes i en canvi desitgi la dels socia-
listes, si més no perquè el concepte es-
querrà d'ERC està en íntima relació
amb el de socialdemocràcia i així vol-
drien els republicans que fos la ideolo-
gia del PSC. De fet hi han precedents
molt pròxims de col·laboració entre
republicans i socialistes, com per
exemple la constitució de la candida-
tura senatorial Catalunya, Democrà-
cia i Socialisme a les eleccions gene-
rals de l'ú de març de l'any passat,
Però les coses han canviat tant i tant
en un any que aquesta comunitat
d interessos és molt difícil en aquests
moments.

Si ja de per si el plantejament repu-
blicà era difícil que tirés endavant, la
determinació presa pels socialistes
de no acceptar cap fórmula d'enteni-
ment amb CiU per participar en el fu-
tur ConseU ha sentenciat la viabilitat
del centre-esquerra. L'executiva del
PSC s'ha mirat al mirall italià i a al-
tres miralls i ha tret la conclusió que
j ^ b el centre-esquerra els disgustos
de la nit del dia 20 poden repetir-se
en futures confrontacions electorals, i
na preferit retirar-se a les seves ca-
sernes d'hivern. •

Cal una
clarificació

Objectivament els socialistes neces-
siten una fase de reflexió profunda,
de la mateixa manera que l'ha de fer
l'esquerra en general. El congrés vi-
nent —probablement al juliol 0 el se-
tembre— serà el lloc on se sustancia-
rà aquesta reflesió, la qual cosa es
complicaria si a més la gestió gover-
namental estigués pel mig. D'altra
banda la clarificació interna dels so-
cialistes mai no s'ha produït, empre-
sonades les diferents tendències per
obligacions immediates, igual a nivell
polític que a nivell sindical, on les dis-
funcions són innegables.

Tot això fa que el senyor Pujol es
vegi en la tessitura d'abordar la seva
elecció com a president de la Genera-
litat mitjançant pactes puntuals amb
altres forces polítiques i la constitució
del primer Consell comptant només
amb els recursos humans de la seva
coalició i la incorporació d'alguns in-
dependents de prestigi. Anar més en-
llà, pensar que tot un seguit de cir-

cumstàncies posaran en un cul de sac
l'elecció de president, sembla que és
exagerar la nota, però pensar en una
elecció àmpliament majoritària del
nou president és igualment poc realis-
ta. Serà, gairebé amb tota seguretat/
una elecció on el joc de les absten-
cions republicanes i socialistes, i els
vots a darrera hora dels centristes
permetrà que la Generalitat comenci
a funcionar.

Explicar
els vots

El gran problema per al nou presi-
dent serà justificar als seus electors
els vots dels parlamentaris centristes,,
però mai aquest tema no es podrà de-
sorbitar fins el punt que condicioni tot
el futur de la coalició nacionalista,
òbviament es tractarà d'una situació '
difícil per qui hauria preferit el
centre-esquerra amb els centristes a
l'oposició, però està clar que aquest
primer acte polític serà insuficient per
a judicar com funcionarà en el futur la .
política de compromisos de la Genera-
litat amb l'Administració central. En
tot cas, aquests compromisos són ine-.
vitables i cal vehicular-los, donat que

'amb qui s'haurà de negociar les
transferències de serveis, que el sen-
yor Pujol ha declarat que vol que es
produeixin de seguida, és amb l'Admi-
nistració Central, de l'actitud de la
qual amb relació a les autonomies hi
han més dubtes que esperances.

En definitiva, s'està perfilant una
Generalitat estatutària que en una
primera etapa tindrà una oposició
d'esquerres, un Consell monocolor i
unes forces parlamentàries -republi-
cans i centristes— en condicions de
subministrar l'oxigen indispensable al
Consell per tal que la gestió de govern
i el desenvolupament legislatiu de
l'Estatut no s'aturi. Dir que això dura-
rà quatre anys és excessivament
aventurat, però d'entrada cal tenir en
compte que l'esquerra, i els socialistes
especialment, han encaixat un correc-
tiu més que notable en aquestes pri-
meres eleccions com per córrer el risc
d'afrontar el desgast lògic en tota tas-
ca de govern.

ALBERT
GARRIDO
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A CATALUNYA DURANT ELS DARRERS 40* ANYS
i

La inversió sanitària ha
estat ridícula
La inversió sanitària a Catalunya durant els darrers quaranta
anys ha estat ridícula segons es despròn deiles dades analitzades
en el .Mapa Sanitari de Catalunya elaborar per la Generalitat.
També queda clar que la població catalana ós la més jove de tota
Espanya.

La primera intenció de la conselle-
ria de Sanitat de la Generalitat en en-
degar la tasca de confecció del mapa

• sanitari de Catalunya fou fer un in-
ventari de dades de tot allò que està
relacionat amb la sanitat. I aquesta
fou la primera intenció a causa de la
manca d'informació estadística sani-
tària existent al nostre naís. A desgrat
de tot, segons les fonts consultades
por L'HORA no totes les dades facili-
tades en el mapa sanitari de Catalun-
ya són del tot fiables, üa. en la pròpia'
explicació de la Generalitat es ressal-
ta que el primer problema és «l'absèn-

cia d'informació». Fer a la Generalitat
aquests mancaments són «lògics en un
país que no ha dedicat a la salut pú-
blica més que algunes engrunes dels
pressupostos.

Poca inversió sanitària
«Podem afirmar —explica la Gene-

ralitat— taxativament que la inversió
sanitària ha estat ridícula a Catalun-
ya. Si ens concretem en el subsector
hospitalari (el que absorbeix una ma-
jor inversió) veurem la coneguda pe-
culiaritat catalana: tan sols el 38 per

S'han d'investigar afons les dades sanitàries de Catalunya, si nq és impossible plani-
ficar.
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sa-
bent dels llits pertanyen a institucions
públiques mentre que a la resta d'Es-|
panya aquest percentatge s'eleva al
69 per cent.» £1 comentari continua |
donant més dades per justificar l'afir-j
mació inicial. «Catalunya disposant|
del 16 per cent dels llits espanyols |
(percentatge semblant al pes de la po~|

~~blació catalana en el total espanyol),!
només té el 7 per cent del total de llits)/
de l'administració publica, el 9 per<t
cent del total de llits de l'administra-'
ció local, i l ' l i per cent del total de
llits de la Seguretat .Social. Això es

compensa disposant del 44 per cent
del total espanyol de llits benèfico-
particulars, del 27 per cent del total
de llits de l'Església i del 35 per cent
del total de llits particulars. Molts
d'ells tenen els seus serveis concertats
amb la Seguretat Social, la qual cosa
pal·lia -però no obvia— el dèficit
comparatiu assistencial a Catalunya.»
£1 quadre 1 no fa necessari cap més
comentari. Si ressenyar que no tota
els llits de centres privats són particu-
lars, sinó que bona part són d'institu-
cions benèfiques.

Analitzat el moviment natural de la
població amb la mortalitat i els naixe-
ments, amb xifres procedents, a més
del mapa sanitari, del Consorci d'In-
formació i Documentació, pot
assegurar-se que la població catalana
és la més jove d'Espanya.

A partir de l'any 70 la natalitat ca-
talana supera la mitjana espanyola, a
causa del fluix migratori dels anys
seixanta. D'aquesta manera les dades

del quadre 2 reflecteixen com el crei-
xement de la població catalana l'any
75 és elevada. Dos són els elements
que produeixen la baixa mortalitat
que té la seva raó de ser en la joven-
tut dels seus habitants, i és aquesta
joventut que porta implícita una altra
natalitat. % .

Les dades de la mortalitat global a
Catalunya van des d'una taxa del
15,7 a la comarca de Terra Alta, a
causa de l'envelliment dels seus habi-
tants fins al 5,2 del Baix Llobregat o
el 5, 8 del Vallès Oriental que es troba
a l'altre extrem; La mitjana catalana
és del 8 i l'espanyola és del 8,4. Tant
a França com a Itàlia segons les da-
des de l'Organització Mundial de la
Salut (OMS) la taxa és superior a l'es-
panyola amb un 9,9 a França i un
10,6 a Itàlia. La raó d'aquesta taxa
superior pot estar en l'envelliment
progressiu que han sofert a partir dels
anys seixanta aquests països euro-
peus, mentre que a Espanya no s'ha

produït, i molt menys a Catalunya. -
Aquestes dades són de l'any 75.

Si la mortalitat es va reduint de mi- '
ca en mica arreu degut a l'augment
de l'esperança de vida, on realment es
denota si la realitat sanitària d'un '•!•
país és feble o no és en l'estadística de
mortalitat infantil, vegeu quadre 3.
Pot considerar-se la taxa catalana, a
l'alçada de l'europea. : ; * , •

Aquests són els recursos
sanitaris •

La dotació de llits a Catalunya per
comarques és bastant" heterogènia
com es desprèn de les dades facilita- .;
des pel mapa sanitari ja que dues co-
marques tan diferents com el Barcelo-
nès i la Vall d'Aran tenen un Index .
semblant de llits per habitant. Compa-
rant Catalunya amb l'estat queda clar
que aquí la situació és millor, però no
és tan bona com a la resta d'Europa,.
tal i com es palesa al quadre 4. r

COM DIVIDEIX I
CATALUNYA EL 4
MAPA SANITARI? §

El Mapa Sanitari de Catalunya
elaborat per la Generalitat defineix,
un projecte de territorialització de la
salut. Catalunya ha quedat dividida
en dotze àrees de salut. «L'Area de
Salut -segons diu el Mapa Sanita-
ri- es delimita tenint en compte els
factors històrics, demografies, geo-:
grafies, climatològics, socials, econò-,
mics, laborals, culturals, etc, que
tenint trets comuns dins l'Àrea, con*
dicionen la morbilitat (malaltia) i
són origen de problemes sanitàrio-;
ambientals semblants». j |

Per elaborar la proposta territo^
rial la conselleria de Sanitat de la
Generalitat ha considerat «les ac-
tuals divisions administratives sani-
tàries i no sanitàries i d'una manera;
especial s'ha fet l'anàlisi de les de-|
marcacions provincials. Les incon-l
gruències històriques de la demarca-^
ció provincial no poden fer oblidarf
que, des de fa 150 anys, són el marc
operatiu de l'administració pública a
Catalunya i d'alguna manera han,
condicionat les polaritats del creixe-j
ment demogràfic i les relacions cul-
turals.

Fetes les anàlisis d'homogeneïtat,

en surten dotze àrees de salut, amb
cinc zones de difícil classificació
com són La Garrotxa, l'Anoia, el
Priorat i les poblacions del Barcelo-
nès, llevat de Barcelona, tant si es-
tan a l'Est com a l'Oest. Moltes ve-
gades la discussió sobre la divisió en
àrees ha estat desvirtuada, privant*
més els sentiments localistes, que els'
elements sanitaris.

Les dotze àrees han quedat fixa-
des definitivament desprès del tre-
ball fet per la Generalitat. Aquesta
tasca pot servir c o m a element im-
portant si a l'hora de fer la nova di-
visió comarcal de Catalunya, una de
les feines més difícils i apassionants
del Parlament de Catalunya, es pen-
sa en les comarques com a zones
d'articulació de serveis per a la po-

blació, més que com a zones simple-
ment geografico-tradicionals. . ;

Dotze àrees per
Catalunya ' ":

L'àrea 1 queda formada per les
comarques de la Cerdanya, Alt XJr-,
geli, Ribagorça, Pallars Jussà, Pa-
llars Sobirà i Vall d'Aran. La Gene-
ralitat reconeix que a aquestes co-
marques del Pirineu existeix una,
«desconnexió amb la resta del país,
que sols recorda el Pirineu quan va
de vacances». . .

Les comarques relacionades amb
l'Urgell, fonamentalment agrícoles i
amb un centre important com Llei-
da, formen l'àrea 2. Les poblacions
de la Noguera, el Segrià, les Garri-

gues, el Baix Urgell i la Segarra po-
den considerar-se ben comunicades.

La vall de l'Ebre i el seu delta ca-
racteritzen l'àrea 3 formada per les
comarques de Terra Alta, la Ribera
d'Ebre, el Baix Ebre i el Montsià.
Econòmicament és una zona essen-
cialment agrària amb una ciutat im-
portant com Tortosa, si bé s'ha de
recordar en els aspectes assitencials
l'atracció de Reus. ' , - '

El Tarragonès, el Baix Camp, l'Alt
Camp i la Conca de Barberà confor-
men l'àrea 4. És una plana forta-
ment agrícola amb modernes zones
industrials que giren entorn de l'eix
Tarragona-Reu8, connectat amb to-
tes ICB poblacions. Només la part al-
ta, segons, la Generalitat, sembla
«més abocada cap a l'Anoia». '

IDENTIFICACIÓ
D'HOMOGENEÏTAT TERRITORIAL

SANITÀRIA

i» ',•>-.', V

ÀREES DE SALUT
COMARQUES IS3Z
f0BtAO6.;.4ÍV^'-
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Llits hospitalaris
Catalunya
Resta d'Espanya

QUADRE I

Públics Privats
38%
69%

62%
31%

Font: Anuari INE. Elaboració Generalitat
Inversions sanitàries 1979

Catalunya 179 (1)
Espanya 4.688
Percentatge de Catalunya sobre Espanya 3,8
(1) en milions de pessetes.
Font: Pressupostos generals de l'Estat per a 1919. Elaboració
Generalitat.

QUADRE II

Moviment na-
tural

Catalunya
Any 1950
Any 1975

E s p a n y a
Any 1950
Any 1975

Naixement Mortalitat Augment
15,3
19,7

20,1
18,8

10,9
8,2

10,8
8,4

4,4
11,1

9,3
10,4

De tota manera actualment els
principals països europeos s'estan
plantejant l'existència de tants llits
hospitalaris a fi de deturar-los i pren-
dre en consideració l'assistència pri-
mària d'una manera ferma. Dels cen-
tres hospitalaris ja n'ha quedat palesa
la seva propietat. Fel que fa a la qua-
lificació poden dividir-se en tres cate-

gories. Els de menys de cent llits que
són majoria, els de cent a cinc-cents
llits que voregen el trenta per cent, i
els de més de cinc-cents, pràctica-
ment tots públics, que no superen el
quinze per cent dels centres hospitala-
ris catalans. Les dades tabulades per
províncies deixen clar que les provín-
cies més desviades de la distribució

global de Catalunya són Barcelona, on
el percentatge de centres privats és
molt més important, i Girona, on pas-
sa tot el contrari. - %

Les fonts consultades per L'HORA
han qualificat de bona la xarxa de
farmàcies catalana. Per les dades re-
collides, més del 97 per cent dels mu-
nicipis de Catalunya amb censos supe-

Tres comarques delimiten l'àrea
5, concretament el Garraf, el Baix
Penedès i l'Alt Penedès. Aquesta à-
rea és qualificada «d'economia di-
versificada, amb importants sectors
en l'agricultura i el turisme», i comp-
ta amb tres nuclis importants —El
Vendrell, Vilafranca i Vilanova i la
Geltrú— enllaçats per autopista, tren
i carretera.

L'àrea 6 queda integrada per les
comarques del Berguedà, el Solsonès
i el Bages. A aquesta zona central de
Catalunya, el Berguedà i el Bages
mantenen un cert equilibri entre
agricultura-indústria; en canvi el Sol-
sonès manté una estructura agrària
amb un progressiu despoblament. A
més s'ha de considerar com «una
anomalia greu» el fet que aquesta
comarca pertanyi a la província de
Lleida bo i visquent de cara a Man-
resa, capital del Bages.

Les comarques del Ripollès i de
l'Osona, o vall alta del Ter, integra-
des en l'àrea 7, estan molt ben co-
municades i gaudeixen d'un equili-
bri agricultura-indústria. El Ripollès
pertany a la província de Girona, i
l'Osona a la de Barcelona. A desgrat
d'això «les relacions econòmiques i
sanitàries entre ambdues comarques
són importants».

La ciutat de Girona és la capital
indiscutida de l'Àrea 8 formada per

quatre comarques: l'Alt Empordà, el
Baix Empordà, el Gironès i la Selva.
L'activitat turística dels darrers
anys ha transformat radicalment la
zona, que està molt ben comunica-
da. «Culturalment conformen una
unitat travada al llarg de la història»
assenyala la Generalitat. «La dinà-
mica econòmica dels darrers anys
ha conformat al creixement d'impor-
tants poblacions litorals (Palafrugell,
Roses, Palamós, Sant Feliu, Blanes,
etc.) que s'afegeixen a les ciutats del
rerapaís (Banyoles, La Bisbal, Figue-
res, etc.).»
^ «Les comarques de l'antiga Regió
Primera són les més alterades pels
canvis econòmico-demogràfics de les
darreres dècades, de manera que es
fa difícil distingir zones amb homo-
geneïtat pròpia en tot allò que es veu
marcat per la influència directa de
la conurbació barcelonesa.» L'àrea 9
queda per la comarca del Baix Llo-
bregat si bé no s'hinclou la part alta
o la rodalia de Martorell, unida a
l'Àrea 5, i s'hi afegeix el Barcelonès
Oest una de les zones polèmiques
formada per l'Hospitalet de Llobregat,
Esplugues i Sant Just Desvern.
Aquesta zona ha sofert un important
creixement industrial, i s'estructura
demogràficament amb una població
molt jove. Es fa difícil diferenciar
aquesta àrea de la çonurbació bar-

celonesa.
L àrea IU uneix les emes comar-

ques del Vallès, més quan la delimi-
tació geogràfica que estableix «la
Riera de Caldes entre els dos Vallès
no conforma avui diferències impor-
tants, si bé tots dos mantenen polari-
tats culturals pròpies». «Es una de
les zones més caòtiques de Catalun-
ya» segons la Generalitat.

La comarca del Maresme junta-
ment amb les poblacions del Barce-
lonès Est (Santa Coloma de Grama-
net, Sant Adrià i Badalona) una altra
zona polèmica, forma l'aàrea 11. La
ciutat de Mataró és el principal cen-
tre econòmic i cultural del Maresme,
que «es tracta d'una plana oberta al
mar, i d'alguna manera és un pas-
sadís entre la conurbació barceloni-
na i les comarques gironines. La bo-
na comunicació per tren i per carre-
tera al llarg de tota la comarca ha
estat l'element principal de cohesió».

Finalment l'Àrea 12 és la ciutat
de Barcelona. «La manca de previ-
sions planificadores/ ultra deteriorar
l'àmbit urbà estricte, ha establert
una greu diferenciació econòmica i
cultural entre el terme municipal i la
resta del Barcelonès, les poblacions
del qual poques vegades tenen ca-
racterístiques pròpies i molt sovint
són suburbis depenents de la gran
ciutat» segons el Mapa Sanitari.
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QUADRE Il·l

Mortalitat infantil

Catalunya ' f . .
Espanya
Itàlia
França

(1) per mil

15,6 (1)
15,3
20,9
1 q o

QUADRE IV

Llits hospitalaris Catalunya • '
Espanya
Anglaterra i Gal·les
França
Itàlia

(1) per mil habitants

QUADRE V

Farmàcies Catalunya
França
Itàlia

U) Habitants per farmàcia

5,9'(1)
5,3
9,0

10,2
10,5

2263 (1)
2920

. 4320

• - -

riors als mil habitants disposen d'ofi-
cina de farmàcia legalment establer-
ta. Catalunya té una farmàcia per ca-
da 2.263 habitants. Les comarques
pitjor dotades són el Ripollès, l'Anoia,
el Garraf, la Terra Alta, el Montsià, i
les comarques del Firineu de Lleida a
més del Solsonès, la Noguera i les Ga-
rrigues. La comparació feta amb da-
des europees (vegeu quadre 5) verifica
que hi ha un excés de farmàcies en
zones urbanes, una absència de far-
màcies en pobles de menys de mil ha-
bitants. Aquest excés fa que les dades
espanyoles siguin més altes que les
europees. Justament perquè a Europa
estan més ben distribuïdes, i aqui són
en funció dels guanys i del volum de
vendes.
. Actualment el nombre de metges
per persona a Catalunya pot
considerar-se acceptable segons la
Generalitat. La província que està per
sota de la mitjana catalana de 644
habitants és Barcelona amb 584. Les
altres tres, Girona amb 1049, Lleida
amb 992, i Tarragona amb 960 habi- *
tants per metge, la superen de totes
totes. Només pot afegir-se una nova
dada, els metges estan concentrats a
la ciutat de Barcelona, i també a les
altres capitals de províncies, mentre
que la resta de les zones no té pas
aquesta bona proporció de professio-
nals de la medicina.

Totes les fonts han coincidit en as-
segurar que les àrees sanitàriament
deprimides de Catalunya són el sud
de Lleida, l'interior de Tarragona i tot
el cinturó industrial de Barcelona.
Tant a aquestes zones com a les altres,
la distribució del mapa sanitari inten-
ta reequilibrar-les tot dotant-les d'una*
certa autosuficiència sanitària. Per ai-
xò cadascuna de les dotze àrees *del
mapa sanitari haurà de gaudir d'un
hospital general »m>> un mh^m de

cent llits i amb cinc serveis fonamen-
tals: medicina, cirurgia, maternitat,
pediatria i psiquiatria. Ferò haurà de
potenciar molt la medicina primària

mitjançant els centres de salut que
vindrien a ser allò de «val més preve-
nir que curar».

L'esquerra davant el poder i
l'oposició en les societats de l'Est

1.er Seminari organitzat per El Víejo >
Topo i Taula de Canvi

Amb ponències de
RUDOLF BAHRO

ALFONSO GUERRA,
HIRI PELIKAN

MANUEL AZCARATE
LEÓN ID PLYUTSCH '

FERNANDO CLAUDIN
JUAN ESTRUCH

ALFONS CARLES COMIN

Fundació Joan Miró
Barcelona

11, 12 i 13 d'abril

Places limitades
Inscripcions a

Rambles, 130, 4.rt
Baríelona-2

Telàf.: 318 91 04 '.
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GOVERN, OPOSICIÓ I NACIONALISTES

La història que roda
Se suposa que, com sol dir-se, les tradicionals vacances
de Setmana Santa les aprofita la classe política d'aquest
país per a fer una mínima reflexió sobre on som i on
anem. Políticament, s'entén. La veritat ós que si no fos
pel tema sempre present de la violència, no seria mala
cosa una mena de «parada i fonda» mirant, alhora,
endavant i enrera. Veure el camí recorregut i què ós el
que ens queda per recórrer. Constituïts els Parlaments
d'Euskadi i de Catalunya, i sense altre immediat horitzó
electoral que el referèndum gallec, encara sense data,
convindria, com sol dir Pujol, posar-se a treballar. I a
analitzar.

El país està cansat de política. Una
política que, massa sovint, és una
coartada per a no enfrontar-se amb la
realitat. Una realitat que, no hem
d'enganyar-nos, està deteriorada en di-
versos fronts: polític, econòmic-labo-
ral i, el que és més greu, sense objec-
tius clars. La democràcia espanyola,
no ho oblidem, encara molt jove i
inestable, necessita una identitat que
mai no ha arribat a posseir. I des de
l'aprovació de la Constitució, ja fa 16
mesos, tot, absolutament tot, s'ha
anat desgastant. Alguns, els naciona-
listes, han guanyat vots. I d'altres,
centristes i socialistes, els han per-
duts. Però ningú no pot en aquests
moments dir que ha guanyat nrnh més
d'un 40 % d'espanyols que, units als
que no poden votar, constitueixen la
majoria de la població i que han «pas-
sat de les urnes.

Aquí el govern de Madrid

Després de l'autèntic «triangle de
les Bermudes» que ha estat per a UCD
la marathon electoral d'Andalusia,
Euskadi i Catalunya, és lògic que el
govern, i el seu partit, intenti d'alguna
manera recompondre la seva figura.
I un doble front interior i exterior.
Efectivament per un cantó hi ha un
partit, UC», dominat a nivell nacio-
nal, regiowl i provincial per clars en-
frontament? entre diverses corrents i
tendències!Des del, per al gran pú-
blic, espectacle gairebé esperpèntic
d'Extremaomra i d'altres províncies,
passant per* la pràcticament descom-
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posició d'UCD a Andalusia, i la pírrica
victòria de l'ala més conservadora en
l'afer de la Llei de Centres Docents,
UCD s'enfronta amb una crisi d'iden-
titat força notable. A nivell de tendèn-
cia globals és més que evident la ten-
sió entre el que pot considerar-se com
la «santa aliança» (blaus i catòlics in-
te gris tes) i els sectors autènticament
centristes com els socialdemòcrates
de Fernàndez Ordónez, molt millor si-
tuats al cim del partit que no a les ba-
ses.

En realitat, tot això és absoluta-
ment normal en un partit polític on
l'enfrontament entre tendències és el
terreny abonat de la seva pròpia exis-
tència. Es més, es diria que aquesta
dialèctica és positiva ja que, en defini-
tiva, la lluita pel poder farà decantar-
se defïnitiv'ament en una o altra direc-
ció. La qual cosa acabarà amb una
ambigüitat que fins el moment ha afa-
vorit, amb un matís progressista, cert
tipus de camuflatges. Però, en qualse-
vol cas, en aquests moments la pilota
és a la teulada i depèn d'una sèrie de
variables, algunes imprevisibles. La
derrota del sector progressista en la
simbòlica batalla educativa ha fet que
el sector dretà hagi descobert massa
aviat les seves armes. I ha estat, a
més, una operació que ha tingut per
al Govern uns costos polítics molt no-
tables. No fa falta ser un àguila per
a endevinar que el relatiu acord en la
Llei de Llibertat Religiosa, i algunes
concessions que es faran en el projec-
te de llei sobre el divorci, són una

^ ^ ^ ^ v ' ^
Els nacionalistes també tenen ara la pa-
raula.

conseqüència d'aquesta sensació «d'<
haver anat massa lluny» en les con
cessions als grups d'interessos ecle-
siàstics.

Però és en un pla estrictament polí-
tic on el Govern té una papereta més
difícil. El mapa geopolític espanyol és,
en aquests moments, un galimaties no
gens desdenyable: govern central de
dretes, ajuntaments d'esquerres i na-f

cionalitats en mans estrictament na
cionalistes. Un toro, en definitiva,!
molt difícil de lidiar si no és amb ima-
ginació, capacitat creadora i objectius
seriosament delimitats. El dubte, ine-
vitable, sorgeix sobre si l'actual gabi-
net Suàrez posseeix aquestes quali-
tats. La seva capacitat de reacció no
sembla excessiva i la impressió és més
aviat d'acorralament. No sols en el
front polític sinó també en l'econòmic
on per una part, els empresaris, i per
l'altra el sindicat majoritari, CC.OO.,
no estan donant proves d'un gran
seny.

I, en definitiva, acabem al mateix
punt que sempre: £És Suàrez l'esta-
dista que el complex moment del pais
necessita? Perquè la realitat és que no
hi ha política de govern sinó política
de Suàrez. I potser d'Abril Martorell,
al qual per cert alguns cercles donen
més capacitat de maniobra. Els pro-
blemes pendents no s'arreglen amb
una «remodelació» del Gabinet ni amb
aquesta «reforma administrativa pen-
dent» que tal i com està plantejada no
fa altra cosa que accentuar el presi-
dencialisme i unifica, encara més, les
decisions. Quin és doncs l'espai que el
Govern cobrirà en els propers mesos?
Vet aquí la qüestió. I no sols per als
espectadors i analistes sinó, cal
témer-ho, per a Suàrez, el seu equip i
el seu partit. La temptació del «més a



Suirez felicita Otero Novas perl'aprovació de la Llei de Centres Docents.
ha pagat certament cara la seva su-
pèrbia electoral. I ha estat a punt de
cremar-se a l'oposició, la qual cosa,
seria realment un cas força insòlit en
tot el món occidental. No sembla que
la critica hagi d'anar pel «consens» si-
nó, en tot cas, en com el consens s'ha
fet i s'ha manegat. Gràcies al consens
aquest país va sortir de la dictadura i
el pes específic dels socialistes en la
Constitució i en fixar les bases d'un
futur progressiu, ha estat essencial.
Però, curiosament, no ha sabut treure
profit d'aquesta presència de la qual
d'altres se n'han aprofitat. Els socialis-
tes han jugat massa a ser el «contrago-
vern» i s'han oblidat de donar una
imatge coherent i precisa de la prò-
pia identitat. I en contra del que al-
guns sectors crítics puguin creure, no
és un problema de més o menys radi-
calització. Els socialistes s'han deixat
portar massa sovint per un electora-
lisme d'estar per casa i els seus vai-
vens i brusquedats, així com els seus
constants enfrontaments interns, han
desorientat un electorat que no ha tin-
gut prou alè per a seguir el vertiginós
camí des de connivències matusseres
a desplantades més que inoportunes.
D'altra banda es va creure consolidat
un electorat i s'oblidà que després de
quaranta anys de dictadura, era molt
lluny de ser arrelat. La crisi d'identi-
tat, evident a tota Europa, de l'esque-
rra, l'ha soferta el PSOE en un mo-
ment probablement molt inoportú pe-
rò en qualsevol cas no tan imprevisi-
ble.

Al FSOE li cal, doncs, fer una bon

Als socialistes els convé fer una reflexió
afons.

ja dreta» no és, probablement, la pit-
jor, sinó una vegada més la indecisió i
el «veure-les venir». De moment, en
això estem.

I aquí l'oposició
Si els socialistes fossin capaços

d'analitzar les causes del seu re-
trocés electoral a dues zones inequí-
vocament industrials com són Euska-
di i Catalunya, on els nacionalismes
són molt importants però tampoc no
ho són tot, és molt possible que sortis-
sin de l'actual crisi enfortits. El PSOE

examen de consciència. I sense horit-
zó electoral immediat repensar alguns
dels seus plantejaments. A hores d'ara
cal dir, a més, una cosa que probable-
ment moltes orelles socialistes no vo-
len sentir; la figura de Felipe Gonzé-
lez fou un artífex bàsic el 15 de juny
del 77 i encara, I'l de març del 79.
Ara s'ha desdibuixat i caldria
demanar-se per què.. Seria bo que
algú respongués aquesta pregunta. No
hi ha partits, ni a l'esquerra ni enlloc,
sense líders. Cal pensar que ha passat
aquí i per què el socialisme és una pa-
raula que ha perdut per a molts, se-
gons els resultats electorals, la capaci-
tat de convocatòria. ' • \

I els comunistes què? També el
PCE, i partits germans espanyols, és
oposició. Pateixen la mateixa crisi d'i-
dentitat que els socialistes, llevat que
més larvada cap a l'exterior i minva-
da per la fidelitat dels seus votants
catalans. I sense oblidar que a Euska-
di, cas únic en tot l'occident indus-
trial, han aconseguit un sol escó. Els
comunistes han sofert aquests mesos
la gens dissimulada tensió entre polí-
tics i sindicalistes, amb predomini al-
ternatiu d'uns i d'altres. Estem ara en
un dmpasse» gràcies a que Santiago
Carrillo ha aconseguit dominar £tem-
poralment? l'embolic. Entre altres co-
ses perquè no és sols un problema de
liderat sinó també de saviesa política.
I Carrillo, al contrari que altres, les
veu venir. I afluixa o estira les regnes
en funció de la conjuntura que en aquest
moment, i ell ho sap, no està gens per
a aventurerismes. Així que el PCE
passa per una certa etapa d'hiberna-
dó d'objectius. La qual cosa li permet
d'alguna manera desgastar-se menys.

I resten, per acabar, els flamants
guanyadors de les eleccions a Cata-
lunya i a Euskadi: CiU i PNB. Un
triomf significatiu de la dreta nacio-
nalista. El qualificatiu dreta tranquil·-
litza a Madrid, s'entén al Govern cen-
tral. No pot, tanmateix, evitar-se el
recel. I que en definitiva, a les nacio-
nalitats rau la mare dels ous. És a dir,
l'esdevenidor de la democràcia. Una
experiència històrica nova, encara
que sòlidament arrelada en la reali-
tat, de la qual depèn tot. Cal dir però,
i a risc de ser titllat de centralista,
que a partir d'ara no tota la culpa la
tindrà Madrid. Ni la culpa ni la glò-
ria. La «Història», des d'ara, no sols
s'escriurà des d'aquí. i

Govern, oposició i nacionalistes te-
nen la paraula. :-.*-:•. •;

PEDRÓ ALTARES

19



Font aeri MARTA MATA

Dos i tres Msos

E ls dos Llulsos no es diuen
Lluís sinó Luis, i fins i tot sos-
pito que a un només 11 diuen

«Luí».
El Luis amb s i tot, ós en Luis Gó-

mez Llorente. Aquest dies ha fet fun-
cionar el Pont Aeri però a la inversa.
Ha vingut dos caps de setmana a
ajudar-nos en la campanya, com
tants altres diputats i alcaldes socia-
listes d'Andalusia, de Múrcia,
d'Astúries. £A ajudar-nos a mobilit-
zar el vot immigrat per als Socialis-
tes de Catalunya? Aquest ós un dels
efectes que Catalunya els haurà de
reconèixer en aquest llarg i costós
camí de refosa de comunitats que
hem emprés els Socialistes de Cata-
lunya. Però sentint en Luis Gómez
Llorente parlar a Reus o al Vendrell
m'adono, més que mai no ho he fet a.
Madrid, i penso cjue molts poden
adonar-se, de la importància d'a-
questes eleccions al Parlament de
Catalunya, per a tot el panorama
polític espanyol, de la importància
de la Catalunya actual per al futur
d'Espanya.

E n canvi, el Luis Medina, el
«Lui», deu pensar en un futur
molt més immediat i perso-

nal. Fa vint anys va deixar el seu
poble, Villagarcía, allà a Extremadu-
ra, i va venir al Vendrell. Aquí ha
treballat, aquí va aprendre català
inicialment, però després gairebé no
l'ha practicat, aquí es va casar amb
una noia també immigrada, del seu
poble, aquí ha tingut dos ulls, la ne-
na que veig retratada al cotxe de se-
gona mà i el nen que ja diu «papa».
Aquí ha quedat sense feina fa sis
mesos i «està en el paro». Els dos pri-
mers mesos va buscar feina per tota
la comarca; ara ja no sap què fer, ni
com explicar el seu estat d'ànim, i
calla.

Durant la campanya, m'ha portat
d'ací i d'allà amb el seu cotxe i ha
escoltat tots els mítings, cosa que
m'ha obligat encara més que la me-
va formació pedagògica a fer-los di-
ferents; cert que cal adaptar-los als
públics diversos, però confesso que
veure sempre el Luis assegut a la
darrera fila m'ha fet buscar recur-
sos i arguments més diversos que
mai. Després, ja al cotxe, em pre-
guntava discretament qualque cosa i
jo contestava, i llavors feia un cop
de cap i es donava per convençut
amb un «Vayal» que val més que
molts vots.

E ls tres Llulsos tenen el meu
mateix cognom. Lluís Mata, el
meu padrí, germà del meu

pare i assassinat l'agost del 36, prop
d'una cova del Baix Penedès; Lluís
Mata, cosí meu, orfe de pare als on-
ze anys, que ha ofegat en un oceà de
treball de la terra aquella tragèdia i
que calla quan sent parlar de políti-
ca; Lluís Mata, el seu fill, iove i ca-
sat (el dia del casament jo li vaig fer
i llegir un «vers» que va agradar
molt a la pagesia); ja és pare de tres
nenes que van a un jardí d'infants, i
s'ha presentat com a independent a
la llista socialista per les minucipals.
En la seva simplicitat va veure mi-
llor el planteig socialista de conside-
rar l'aigua bé públic i no objecte de
compra-venda com ho havia fet el
darrer ajuntament franquista que li
havia convertit l'hort en secà. Però
el jove Lluís Mata llavors ja no va
sortir, al seu municipi ja va passar
que els vots minoritaris d'UCD i de
Convergència van unir-se per posar
com alcalde de Convergència al da-
rrer alcalde franquista. ^

P assades les eleccions al Parla-
ment m'ha semblat veure com
una certa tristesa en ela. .ulls

dels Llulsos amb qui he parlat. 0
potser són els meus ulls? «Con lo que
hemos trabajado» comenta en Luis
Medina. No; si alguna cosa he après
en aquesta campanya per les seques
i pètries però lluminoses, comarques
de Tarragona ós que les aigües sub-
terrànies són tant o més importants
que les superficials.

E ls tres Llulsos Mata, catalans
de naixement, com jo matei-
xa, em fan pensar en com la

Història de treball i d'ü.lusió està ti-
rant les darreres paletades de terra
damunt la guerra civil a les nostres
comarques. La paraula encesa d'en
Luis aflora d'una vena política es-
panyola que necessita de Catalunya
per donar resposta a Espanya. Els
ulls espectants de treball i d'escola
per als fills, de projecte social, els
ulls estimats d'en Luis Medina, ens
fan pensar en com és llarga i com-
plexa la tasca històrica de Catalunya
gresol de comunitats.

«Sense rancor», com ens va acon-
sellar a tots els catalans en morir
aquell solitari Lluís, el President
Lluís Companys, valorem aquest full
de la història que acabem d'encetar
amb aquestes eleccions.

A cau
d'orella

En la propera Setmana Santa, l'A-
juntament de Barcelona, a través de
la Conselleria de Joventut ha preparat
viatges per preus mòdics a Londres 1
al Marroc. El paquet important, però/
se'l guarden per a les vacances de
l'estiu, per a les quals es preparen
una bona tanda de propostes d'es*
tiueig. • • # < < |

Els empresaris del Foment del Tre-
ball Nacional que van impulsar la
campanya contra el vot marxista ce-
lebraren a fons els resultats de les
eleccions del vint de març. En els seus
locals de la Via Laietana regaren la
seva alegria amb un conyac no prect
sament baix de preu i repartit a dojo:
«Remy Martin». I és que Alfred Moli-
nas té el gust força refinat. rè

* • * 'ï
Abans de les eleccions hom comenf

tava l'existència d'una enquesta ela-
borada pels comunistes i que no va
arribar mai a coneixement del públic/
La raó era molt senzilla: Els resultats
que els donava eren molt similars als
que a la fi es van donar. Els dirigents
comunistes creien que havien comès,
algun error en la recollida de dades.j

• • • • J
Tot just acabades les eleccions ha

començat a córrer una carta que su-í
posadament va escriure Jordi Pujol a
en Carles Garaicoetxea el dia sis de
març. La carta, entre d'altres coses,
parla en un to de seguretat absoluta
del triomf i una mica despectivament
vers la resta de partits presents a les
eleccions. • • •

El Partit Socialista d'Andalusia va
portar experts de fora de Catalunya
per a combatre en la dura batalla del
recompte de vots en la Junta Electo-
ral Central. Una de les primeres reac-
cions dels representants andalusistes
fou exigir que se'ls parlés en castellà
perquè no entenien el català. .

La família Olivé tarragonina s'ha
trobat després de les eleccions amb
una contradicció interna difícil. El pa-
re, Enric Olivé, ha estat elegit en la
candidatura de Convergència i Unió.
El problema ós que el seu fill, Enric
Ob'vó, és tinent d'alcalde del l'Ajunta-
ment de la capital, en representació del
Partit Socialista.
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DAVANT L'OFENSIVA DE MARGARET THATCHER

Greu crisi a la CEE
L'ajornament de la «cimera» de Brussel·les reflecteix les perilloses
tensions nacionalistes, la necessitat de reforma dels mecanismes
comunitaris i l'absència d'una voluntat política que permeti de
superar la visió a curt termini dels problemes.

Fer primera vegada en la història
de la Comunitat Econòmica Europea
(CEE), la reunió del Consell Europeu,
prevista per al 31 de març i I'l d'abril
a Brussel·les, amb participació dels
caps d'Estat o Govern dels nou països
membres, ha estat ajornada sine die.
La raó invocada per a l'ajornament és
la crisi política d'Itàlia, on el cap del
Govern, Francesco Cossiga, el qual al-
hora és president del Consell de Mi-
nistres comunitari, mira de trobar
una fórmula per a que els socialistes
retornin al gabinet. No obstant, el ver-
tader motiu que la «cimera» europea
hagi estat posposada a una data sense
determinar, no és altre que les reite-
rades declaracions de la primer mi-
nistre britànica, Margaret Thatcher,
la qual amenaça amb no pagar la con-
tribució al pressupost de la Comuni-
tat.

La campanya demagògica de Mar-
garet Thatcher, cercant el suport d'u-
na opinió pública que sempre es mos-
trà reticent quan no hostil a l'empresa
europea, ha creat la impressió genera-
litzada que la celebració de la «cime-
ra* de Brussel·les, sense haver trobat
una solució als problemes plantejats,
hauria provocat un enfrontament de
conseqüències imprevisibles. Encara
que França i Alemanya deixaren ben
clares llurs posicions de principi, en el
sentit que els britànics han de respec-
tar les normes comunitàries,, la volun-
tat d'un compromís acabà per
únposar-se, després de comprovar
Cua la Iron Lady (la dama de ferro)
necessita algun temps per a corregir
els seus errors i que el públic oblidi
les seves vehemències antieuropees.
fa prèdica forassenyada sobre les «in-
justícies» de la Comunitat amb la «po-
bra» Gran Bretanya ha fet les delí-
cies de tots els dirigents britànics que
encara somnien amh els «beneficis» de
la insularitat i s'embriaguen amb les
reminiscències imperials, sense

adonar-se'n que el petroli del mar del
Nord, al marge de la integració euro-
pea, conduiria ràpidament el país al
subdesenvolupament industrial pel
malbaratament de recursos que no
podran ser renovats. •

Amb independència de les raons
que puguin assistir al govern britànic,
els seus procediments resulten inac-
ceptables per als altres vuit membres
de la CEE, ja que consisteixen en una

Helmut Schmidt canceller alemany

amenaça de bloqueig de la Comunitat,
els reglaments de la qual es pretén de
modificar. L'examen del cas de Gran
Bretanya, el sistema econòmic de la
qual està considerablement antiquat
respecte al de França i Alemanya,
sembla inevitable i fins convenient;
però difícilment podrà acomplir-se
aquell objectiu si la voluntat de com-
promís es substitueix per una perentò-
ria exigència que vulnera, en tot cas,
els compromisos adquirits per Lon-
dres i ratificats per referèndum en in*

V <'4 i' ' r.'-N

Margaret Thatcher primer ministre brità-
nic. '• • '-.-

gressar al Mercat Comú. No és segur,
però, que l'ajornament de la «cimera»
de Brussel·les serveix per a conjurar
el que un diari de Londres anomena
«la guerra de Margaret Thatcher».

La tguerra del xai»

«Gran Bretanya podria crear difl-
cultats en el ai de la Comunitat i això
podria fer-la esclatar», digué Marga-
ret Thatcher amb una desimboltura
xocant. Els laboristes, especialment el
sector esquerrà, pressionen al seu
torn per tal que l'amenaça es concre-
ti, fidels al principi que en diuen de la
«justa devoludó»f segons el qual tot
país hauria d'obtenir de la Comunitat
l'equivalent de les seves contribu--
dons, la qual cosa significaria, a curt
termini, la fi de l'esperit i dels proce-
diments comunitaris.

La posició de Margaret Thatcher
ha tingut l'efecte de desfermar una
guerra amb França... En qualsevol
cas, el govern de París no és precisa-
ment el més autoritzat per a posar eV
crit al cel i acusar Londres de violar
les normes comunitàries. En l'anome-
nada «guerra del xai», França s'ha ne-
gat a complir la decisió del tribuni
europeu, encarregat de resoldre el
conflictes, i ha mantingut la seva nj
gativa a permetre les importacic
procedents del Regne Unit. Per aques
ta raó, els alemanys critiquen amb
mateix rigor britànics i francesos,
considerant que la primer ministre *
britànica ha anat molt lluny en les se- r
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ves exigències, sobretot per la forma
triada per a presentar-les, però re-
treient també als francesos llur exces-
siu «tjuridicisme», llevat de quan es
tracta d'acceptar decisions que po-
drien anar contra llurs interessos.

Resulta força sorprenent que els
francesos es refereixin a la solidaritat
entre els països membres, fonament
de la Comunitat, quan ban donat re-
petides mostres que no estaven dispo-
sats a consentir el més petit sacrifici.
Quan el tribunal europeu declarà que
França havia d'obrir les seves fronte-
res a la importació de xais anglesos,
l'opinió pública francesa i alguns dia-
ris responsables, inclòs Le Monde, ar-
gumentaren impertorbablement que
l'acceptació de la resolució judicial
«portaria una caiguda brutal dels in-
gressos dels ramaders francesos». No
obstant, ara es queixen que l'actitud
de Margaret Thatcher, si surt triom-
fant, arruïnaria l'originalitat de la
construcció europea en contravenir el
sistema dels recursos propis de la Co-
munitat.

Les queixes britàniques estan en es-
treta relació amb la política agrícola
comú la qual, com és notori, afavoreix
essencialment els interessos, france-
sos. Els recursos financers de la Co-
munitat procedeixen actualment dels
drets de duana, els cprélòvements» o
descomptes sobre els productes agrí-
coles importats i el 0,8 per cent dels
ingressos per l'impost sobre el valor
afegit (TVA). Ja que Gran Bretanya és
el màxim importador de productes
agraris, la seva contribució és molt
més gran que la de França. Per si no
n'hi havia prou, el cost de la vida a
Anglaterra s'ha elevat considerable-
ment des de l'ingrés a la CEE, car els
productes agrícoles europeus són for-
ça més cars que els procedents dels
països de la Commonwealth. Els
grans beneficiaris d'aquesta política
agrícola comú, artificial i costosa, són
els francesos, els quals s'arrapen als
principis d'unitat de preus, solidaritat
financera i preferència comunitària.

Les febleses polítiques

Els problemes econòmics, que són
importants, es veuen agreujats per la
paràlisi política i la incapacitat de
l'Europa comunitària per a seguir una
via independent entre les pressions
contradictòries dels Estats Units i la
Unió Soviètica. La crisi desfermada
per la invasió soviètica d'Afganistan i
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Giscard d'Estaing, president de França.

la dura reacció del president Carter
han fet resorgir escandalosament les
febleses congènites de l'Europa comu-
nitària. Mentre França pretenia man-
tenir el diàleg amb Moscou i els go-
vernants de Bonn assajaven per pri-
mera vegada un arriscat equilibri,
Margaret Thatcher desfermava pel
seu compte la «croada contra els ro-
jos» i secundava, sense consultar els
seus socis de Brussel·les, la política de
represàlies de Washington. La propos-
ta per a la «neutralització» d'Afganis-
tan arribà fora de temps i va haver de
ser abandonada abans que pogués
concretar-se.

La dispersió de la política europea
es palesa també en el Pròxim Orient,
ja que les necessitats petrolíferes i
l'objectiu prioritari de no agreujar la
crisi econòmica condueixen el presi-
dent Giscard d'Estaing a festejar els
emirs del golf Pèrsic i a reconèixer el
dret dels palestins a l'autodetermina-
ció, però sense que la Comunitat Eu-
ropea tingui la gosadia de proposar
alguna fórmula que vagi més enllà de
la negociació tripartita entre els Es-
tats Units, Israel i Egipte, actualment
bloquejada per la negativa de l'Orga-

nització d'Alliberament de Palestina
(OAP) a acceptar el protectorat jueu*

L'única alternativa f
Mancat d'un gran designi polític

que impulsi la Comunitat Europea
vers noves fites en el camí de la inte-
gració, els antagonismes nacionals, en
època de crisi, acabaran per prevaler.1

La «guerra del xai» i altres conflictes
menors, en un clima de desconfiança,-
desembocaran en el recurs al protecrj
cionisme més virulent i, en últim ex-1
trem, a l'ensorrament de la Comunitat"
i a la regressió econòmica. Els goï
verns europeus, condemnats a actuar»
a curt termini, semblen oblidar que laj
Comunitat Europea, amb totes les se-f
ves conseqüències, algunes desagra
dables en el futur immediat, consti-
tueix l'única alternativa i l'única ba
rrera eficaç contra la decadència. L'e-
conomia britànica seria la primera en
notar el cop si Margaret Thatcher i |
els «imperialistes», tant de dretes com
d'esquerres, no corregeixen llur mio-|
pia.

Molts dels mals que pateix Granf
Bretanya es deuen, precisament, al
seu retard en incorporar-se a la CEE i)

PROVOCA LA CRISI A EL SALVADOR

L'assassinat de l'arquebisbe
Romero
Les conseqüòncies de l'assassinat de monsenyor Oscar Amulfo '
Romero, arquebisbe de San Salvador, no es circunscriuran als
límits del pals mós petit d'Amèrica Llatina

fins i tot a l'intent de fer-la fracassar
mitjançant la constitució d'una gran
zona de lliure canvi que englobés els
Estats Units. El veto del general De
Gaulle suscita encara a Londres molt
mals records i la tradició insular afa-
voreix psicològicament els més deci-
dits adversaris de l'empresa europea.

No obstant, si Europa ha de ser al-
guna cosa més que un gran espai eco-
nòmic, la presència de Gran Bretanya
a la CEE és absolutament imprescin-
dible. L'entesa franco-alemanya, so-
bre la qual es va assentar la marxa
comunitària, probablement no podria
resistir les pressions que s'acosten
sense el concurs dels britànics i sens
dubte suscitaria a França el recel de
tots els qui ja denuncien la prepotèn-
cia del marc. La Comunitat no és sols
una fórmula per a accelerar la moder-
nització i corregir els desequilibris, si-
nó un àmbit polític que algun dia as-
solirà la majoria d'edat Només lla-
vors l'Europa occidental podrà supe-
rar la temptació de la «fïnlandització»,
fonamentada en l'antinordamerica-
nisme latent, i la submissió actual als
dictats de Washington.

MATEO MADRIDEJOS

La tràgica desaparició del prelat in-
fluirà, primer, en el drama salvado-
reny, perquè els seus assassins no sols
han comès un crim execrable sinó,
també, un error comparable a l'elimi-
nació, fa dos anys, del periodista i lí-
der antisomocista Pedró Joaquín Cha-
morro, la mort del qual alimentà la
més gran ofensiva popular contra la
dictadura; i després, també pesarà en
el debat, encara obert, malgrat la
Conferència Episcopal de Puebla, en-
tre els sectors conservadors i progres-
sistes de l'Església llatinoamericana.

L'arquebisbe Oscar Amulfo Rome-
ro, víctima de terroristes anticastris-
tes o de les bandes feixistes que assas-
sinen emparades per un poder que és
compartit pel grup democrisüà, era la
màxima autoritat del sector de
l'Església salvadorenya imbuït per
r«esperit de Medellín», per un esperit
profundament crític davant la dicta-
dura militar i la situació d'injustícia
del país. En això, i en tantes altres co-
ses, monsenyor Romero es distingia
nítidament dels altres dos sectors de
l'Església llatinoamericana: l'ultra-
conservador, que contempla les juntes
militars com una garantia contra la
subversió, i l'encapçalat pel cardenal
xilè Raúl Silva, que centra les seves
esperances terrenals en el desenvolu-
pament industrial i en el renaixement
dels partits democrístians. . -

El compromís

Monsenyor Romero s'oposà enèrgi-
cament al règim militar que d'ençà
1931 ha governat el país en benefici
de l'oligarquia dominant, abans inte-
grada per catorze famílies i en l'ac-
tualitat per unes cinquanta. Però el,
seu compromís, en clar trencament
amb el sector que arribà a beneir la
dictadura, s'accentuà després del seu
nomenament com arquebisbe de San

Salvador, el febrer de 1977,1 durant
la presidència del general Carlos
Humberto Romero, en el mandat del
qual foren assassinats sis sacerdots,
entre ells el jesuïta Rutilio Grande, un
dels seus principals col·laboradors. •

Aquests assassinats, perpetrats per
l'organització d'extrema dreta Unió
Guerrera Blanca, i la llei de Defensa i
Garantia de l'Ordre Públic, que entrà
en vigor el 1977, i per la qual els
sacerdots que «abusessin» de llur posi-
ció podien incórrer en penes de fins
cinc anys de presó, van aprofundir
definitivament la divisió existent en
l'Església salvadorenya des de la Con-
ferència Episcopal Llatinoamericana
de 1968, là de Medellín. Una part,
l'encapçalada per monsenyor Rome-
ro, es va inclinar encara més per la
«teologia de l'alliberament», com pas-
sa a Brasil, per exemple, amb Helder
Camara; i l'altra, el portaveu de la
qual és monsenyor Pedró Araoldo
Aparicio i Quintanilla, bisbe de San
Vicente, optà per la fidelitat a l'esperit
tridentí, quan no al règim dictatorial.

El fet que l'arquebisbe Romero
enarborés la bandera del canvi con-
vertí aquesta Església en la institució
amb més gran suport popular a El
Salvador, però també en el principal
objectiu, junt amb la guerrilla popu-
lar, de l'exèrcit i de les bandes feixis-
tes, els serveis dels quals han assegu-
rat la permanència en el poder de la
minoria (un 2 per cent de la població)
que controla el 60 per cent de les te-
rres conreables d'un pals ferit de mort
per la pobresa i per la fam. Ara, l'as-
sassinat del prelat podrà provocar la
recruada de la insurrecció popular,
però difícilment podrà conduir el país
a la guerra civil. A El Salvador, on en
els últims dos,mesos han mort 2.000
persones en actes violents, la guerra
és, des de fa temps, una tràgica reali-
tat. En qualsevol cas, del que no ni ha
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cap dubte és que la desaparició de
monsenyor Romero és el més dur cop
al moviment popular i guerriller d'en-
çà que el maig de 1979, la crisi salva-
dorenya entrés en una nova fase
després de la matança de la catedral
de San Salvador, que es saldà amb 19
morts.

Un tremp massís

La crisi salvadorenya, les causes de
la qual no són altres que la pobresa i
la injustícia social, desembocà el pas-
sat 15 d'octubre en un cop militar que

'posà fi al mandat del general Carlos
Humberto Romero, incapaç de resol-
dre els problemes més bàsics de la po-
blació i de fer front a l'activisme gue-
rriller.

Temorós d'un contagi de la revolu-
ció nicaragüense, que bé podria esten-
dre's a Guatemala i a Honduras, el
Departament d'Estat nordamericà do-
nà suport o propicià, el cop d'octubre,
que en un principi es va interpretar
com un intent de liberalització políti-
ca. Monsenyor Romero, per la seva
part, retirà ràpidament el seu suport
a la junta cívico-militar, en la qual els
únics civils són ara els democristians,
per entendre que la repressió ha estat
fins i tot més gran que la que va sofrir

, Jkii, .

L'arquebisbe Oscar Arnuifo Romero, víctima de terroristes anticastristes.

£1 Salvador sota la fèrula del general
Romero. Cinc mesos després del cop,
Estats Units ha tornat a endurir la se-
va política, anunciant que l'ajuda eco-
nòmico-militar, suspesa per Carter a
causa de la violació dels drets hu-
mans en el país que Gabriela Mistral

EL PARE LLUÏS ESPINAL ASSASSINAT
A principis de la setmana passada

va morir metrallat, en el barri obrer
d'Achacbicala (La Paz), el jesuïta ca-
talà Lluís Espinal. Aquest va desapa-
rèixer de la capital boliviana el dia
abans d'ésser assassinat, degut a les
contínues amenaces que havia sofert
per part de grups ultra-dretans.
Després, no es va saber res més d'ell
fins que un grup de veïns de l'es-
mentat barri va denunciar l'existèn-
cia d'un mort; aquest no era altre
que el pare Lluís Espinal i Camps.

A partir de l'any 1970, en què va
assolir la nacionalitat boliviana,
Lluís Espinal s'havia convertit en
defensor dels drets humans i socials
així com de la causa dels marginats,
fets aquests que defensava no només
amh la seva persona sinó des del
setmanari «Aquí», de tendència es-
querranista, de la qual era director.

Va néixer a Sant Fructuós de Ba-
ges (comarca de Bages) el 4 de fe-
brer de 1932. De molt jovenet va en-
trar a la Companyia de Jesús.

Després dels estudis teològics realit-
zats a Sant Cugat, va estudiar perio-
disme, cinema i televisió a l'escola
de Bérgamo, on va ser deixeble del
pare Teddei.

Els any 1967-1969 va estar treba-
llant en el camp del cine, concreta-
ment va dirigir el SIDE a Barcelona.
També va colaborar amb mossèn
Joaquim M.* Martínez Roura en el
programa «Cuestión Urgente». Va fer
diversos programes a Televisió Es-
panyola, fins que li van censurar
unes filmacions sobre el tema del
barraquisme, fet aquest que va pro-
vocar la seva dimissió de TVE.

L'any 1970 es va traslladar a
Bolívia on fins ara havia estat treba-
llant com a periodista a «Ràdio Fi-
des», l'emissora de la comunitat je-
suïta i al setmanari «Aquí». Final-
ment però, la força de les armes va
aparèixer i va acabar amb la seva
vida un vint-i-tres de març de 1980.

I. A.

definí com el «Pulgarcito d'Amèrica», •
serà represa properament. De mo«f
ment, la junta compta ja amb la col·-
laboració in situ dels assessors mili-
tars nordaxnericans. ?

Un any després que la Conferència
Episcopal Llatinoamericana de Puebla
refusés, després de la intervenció de
Joan Pau II, la «teologia de l'allibera-
ment», monsenyor Romero ha mort
com un capellà guerriller de la dèca-
da dels seixanta, demostrant el seu
tremp massís. A primers de febrer, va
denunciar sense embuts l'explotació
de què es objecte el poble per part de
l'oligarquia que controla el sector ca-
feter, la indústria i la banca, alhora
que justificava l'ús de la violència
com a mitjà legítim per provocar el
canvi polític; després, ja el març, ha-
vent rebut el Premi Internacional de
la Pau, atorgat per l'Acadèmia d'Ac-
ció Ecumènica de Suècia, acusà els
EE.UU. d'haver iniciat «la més oberta
campanya d'intervenció a El Salva-
dor», i desqualificà la Junta i les seves
falses reformes; i, finalment, el passat
23 de març, hores abans del seu as-
sassinat, va condemnar el terrorisme
de l'extrema dreta i demanà la fi de
la repressió, qualificant d'immorals
les ordres donades per la jerarquia
militar als soldats. Als seus ulls, Déu i
el Cèsar no formaven part, evident-
ment, d'una sola moneda. •

XAVIER BATALLA
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CERDANYA DINTRE CERDANYA

Llívia, dins i fora
catalans
Cerdanya dintre Cerdanya
fronteres inversemblants.

Dins de França un tros d'Espanya
dins i fora catalans.

Blasi Rabasa

de Llívia. El seu poble haurà esdevin-
gut també per a ells un indret de va-
cances durant'unes setmanes a l'any,'
en el millor dels casos.

El turisme impedeix a bastament
Llívia de depauperar-se, però no im-
pedeix ni de lluny la marxa de les no-
ves generacions i la repoblació de
temporada per part dels forasters.

Els avatars d'uns història
feta a cops de Tractats

Però al cap i a la fi, què ha fet
Llívia per tal d'esdevenir un enclava-

Aquestes poètiques paraules inscri-
tes a la porta d'una de les cases més
antigues de Llívia resumeixen perfec-
tament la història i la situació d'a-
quest singular enclavament espanyol
en ple territori francès. Geogràfica-
ment francès, administrativament es-
panyol, de tota manera català i enca-
ra més cerdà, Llívia suporta sense
problema i sense complexos la seva
particularitat de ser l'únic poble es-
panyol fora d'Espanya.

Més enllà de «fronteres inversem-
blants» i de totes les conseqüències so-
cials que se'n desprenen, els 800 ha-
bitants d'aquest enclavament de 12'8
km quadrats viuen amb perfecta har-
monia ambs els veïns tan catalans i
cerdans com ells, però francesos. I no
es tracta només d'harmonia. Llívia ha
tret profit tot sovint de la seva condi-
ció singular.

«No ós veritat que Llívia hagi viscut
del contraban», protesta el rector del
poble, mossèn Cels Duran. «El comerç
ja ós una altra cosa. El govern francès
havia acordat una certa tolerància
per a que els veïns francesos dels en-
contorns de Llívia hi vinguessin a fer
les compres de consum familiar: que-
viures, calçat, etc. Llívia ha viscut en
alguns períodes d'aquest comerç.»

Encara que les diferències de preus
entre França i Espanya ja no són tan
atractives com abans, l'enclavament
conserva un nombre sorprenent de
botigues i basars molt per damunt de
les necessitats internes de Llívia. La
niajoría d'aparadors exhibeixen un
stock considerable d'ampolles de
«pastís», els afeccionats del qual no
sovintegen precisament del cantó es-
panyol...

Però el petit comerç ha deixat el
Hoc des de fa anys a la nova mamella
econòmica de l'enclavament: el turis-
me. I curiosament són ara els nom-
brosos propietaris sud-catalans de re-
sidències secundàries a Llívia els qui

Panoràmica parcial des del castell

passen la frontera per anar a esquiar
a millor preu a Font Romeu, Fuymo-
rens, Puigmal, Angles/ etc... Els habi-
tants de l'enclavament hi surten de
tota manera guanyant. Llavors, per
què fer-se complexos?

Només resten actualment 24 explo-
tacions agrícoles, les quals apleguen
127 persones sobre 800 habitants. Per
contra, Llívia veu augmentar la seva
població fins 5.000 habitants a Pas-
qua i 3.000 a l'estiu. Els dies del tu-
risme han arribat. . .,

Això no impedeix però un inquie-
tant èxode del jovent autòcton a la re-
cerca de sortides professionals als
seus estudis, desconeguts abans i so-
vint de grau superior ara. Les dues
mestres i el mestre de l'escola «Jaume
I» de Llívia cobreixen solament fins el
6è d'EGB. Més enllà d'aquest curs s'-
ha d'agafar l'autocar escolar i anar a
Puigcerdà cada dia. Alguns estudiants
continuaran a Girona o Barcelona els
estudis superiors, orientats majorità-
riament cap al Magisteri o l'ATS. El
títol obtingut constituirà fatalment un
certificat d'abandonament definitiu

ment espanyol a França? És molt sen-.
zill: haver allotjat molt agradable- '
ment una nit de l'any 1528 el rei Car-,
les Vè. Tan senzill com això.

Carles Vè, meravellat per la bellesa >
de l'indret i per l'acollida que li havia
estat reservada, va acordar al llogarret
la condició honorífica de «ciutat».

Un segle després, el famós Tractat
dels Pirineus de 1659 entre França i
Espanya que va dividir Catalunya es-
tipulava entre altres acords que Es-
panya donaria a França 33 pobles de
Cerdanya, Capcir, Conflent, Rosselló i
Vallespir. Naturalment, Llívia hauria
d'haver-se comptat entre aquest po-
bles. Però l'ambaixador espanyol a
París, comte de Fuensaldana, va fer
observar a les autoritats franceses
que Llívia tenia estatut de ciutat d'en-
çà 1528. No podia per tant ser dona-
da a França, segons els termes del
Tractat. Després de mesos de picaba-
ralles diplomàtiques, la corona fran-
cesa va haver d'acceptar que la lletra
del Tractat li impedia annexionar la -,
«ciutat» de Llívia esdevinguda des d'a- "'
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quell moment peculiar enclavament
territorial.

Però si per un cantó les relacions
entre tots els habitants de la Cerdan-
ya francesa o espanyola sempre han
estat bones, les picabaralles oficials al
voltant de les peculiaritats de Llívia
han continuat fins avui. La sang sem-
pre ha estat molt lluny d'arribar al
riu, però els Estats amb picapunt en-
vers els seus drets fronterers no han
parat d'aportar un o altres motiu de
discussió. L'últim ós segurament el
que va començar a anomenar-se fa sis
anys «la guerra dels stops».

tGuerra dels stops»

Llívia està unida amb la seva capi-
tal natural de Puigcerdà per un corre-
dor internacional format pels 6 quilò-
metres de la carretera espanyola 152
Barcelona-Puigcerdà (parcialment en
territori francès). Aquesta carretera
està creuada en un punt per la carre-
tera francesa «Nationale 20». A la
cruüia situada en territori francès
sempre havia jugat la prioritat de dre-
ta, fins el dia que els francesos van
decidir de posar-hi un «stop» encarat
als vehicles de la carretera espanyola.
Això provocava en període d'alta es-
tació turística llargues cues de cotxes
respectant l'«stop» davant una carre-
tera francesa sovint deserta. D'altra
banda, en cas de topades, als vehicles
de la carretera espanyola sempre els
tocava de pagar. Argumentant també
que la carretera espanyola 152 està
considerada com internacional men-
tre que la francesa és purament «na-
cional», els habitants de Llívia van de-
manar la supressió del famós «stop».
Com que no van ser escoltats, «algú»
va fer desaparèixer durant la nit tres
o quatre vegades consecutives els sen-
yals que eren reposats cada vegada
pels francesos.

Fins el dia que el perill d'enfronta-
ment físic va ser prou inquietant com
per que les Administracions centrals
intervinguessin i trobessin una bri-
llant solució salomònica: la construc-
ció d'un pas elevat que passarà al da-
munt de la carretera francesa i dels
seus «stops». La solució estipulada des
de fa tres anys i avaluada en aquell
moment en 70 milions de pessetes en-
cara no ha estat encetada material-
ment. Les Administracions centrals del
Madrid i París estan ocupades ara a|
revisar el pressupost que els havia
quedat desfassat per l'augment de

1 «"** - '^S

Façana principal de l'esglèsia

costos de tres anys ançà. £1 pas elevat
serà pagat per Espanya perquè afecta
una carretera espanyola però cons-
truït per Françajperquè es troba en te-
rritori francès.

La farmàcia de Llívia,
glòria i misèria

L'única particularitat de Llívia no
és pas ser un poble espanyol fora
d'Espanya. També consisteix en ser el
poble amb la farmàcia més antiga
d'Europa que no té actualment farmà-
cia en activitat.

Els 800 habitants de Llívia han de
fer per als medicaments els 6 quilò-
metres que els separen de Puigcerdà.
Per contra, centenars de forasters vi-
siten cada any el petit museu que
conté la farmàcia més antiga d'Euro-
pa inaugurada l'any 1415 i esdevin-
guda simplement museu el 1952. La
famosa farmàcia de Llívia havia estat
regentada al llarg de 23 generacions
per la família Esteva, fins que els dos
hereus de l'últim farmacèutic Antoni
Esteva van preferir anar-se'n a viure
a la Cerdanya francesa i dedicar-se a
ocupacions menys històriques.

El museu de la farmàcia de Llívia
exhibeix peces de gran vàlua com ara
una col·lecció de caixes de fusta poli-
cromada del segle XVI dedicades a
l'emmagatzament d'herbes medici-
nals. Encara avui, les muntanyes veï-
nes i particularment la vall d'Eyne
passen per ser de les més riques en
herbes medicinals.

Llívia tampoc no té metge al poble,
tot i que el rector ens comentava que

«quan ens criden al metge i a mi per
als casos greus, arribem alhora ell ta
cotxe des de Puigcerdà i jo a peu dei
de casa en el mateix poble»... |

La carència de farmàcia i de metge
al poble no obsta però per a l'existèn-
cia d'una caserna de la Guardia Civil
amb un sergent, un caporal i cinc nú-
meros. Les seves ocupacions estan es-
sencialment limitades a la vigilància
de la Caixa d'Estalvis i dels tresors
artístics del museu de farmàcia i de
l'església. ' i

• u
La lluita política

no commou Llívia -$
• %>

Des de l'assenyalat fet biològic del
20-N 1975 i l'evolució conseqüent^
Catalunya ha viscut cinc eleccions o
referèndums. Però a Llívia tot això ro-
man en uns límits casolans. A les elec-f
dons municipals de l'abril passat, no|
són pas els partits" convencionals elsí;
que es van imposar a l'Ajuntamentf
Les forces vives es van posar d'acord
per a la formació d'una llista electoral;
d'independents no afiliats a cap partit?
i es van emportar el 6O'2O96 dels vots
(5 dels 7 consellers municipals), lat
UCD va registrar el 30'66% (2 conse-|
llers) i el PSC-PSOE el 8'70% (cap con-!
seller). L'actual batlle és Valentí Surià
(Ja tinent d'alcalde pel terç familiar,
entre 1961 i 1967), empleat de banca |
que ha d'anar i tornar cada dia entre |
la seva feina a Puigcerdà i el domicili |
a Llívia. 5

Llívia saluda encara els visitants j
amb carrers anomenats «Generalísroo ;|
Franco», «José Antonio» i altres relí- i
quies de menor rang. Segons el batlle,;
la decisió dels canvis de nom ja és
presa des de fa tres mesos però enca-
ra no s'ha procedit al canvi de pla-
ques. El carrer del «Generalisimo» re*,
cuperarà el nom tradicional de carrer
del Raval, el de «José Antonio» es dirà
avinguda de Catalunya, etc.

Val a dir que l'enclavament de Llí-
via no comprèn exclusivament el po-
ble de Llívia, sinó també dos lloga-
rrets més (Cereja amb 10 habitants i
Goscuja amb 20) i dos masos habi-
tats.

Al referèndum de l'Estatut del 25.
d'octubre, la gent de Llívia es va pro-
nunciar majoritàriament a favor però
amb un grau d'abstenció electoral tan
corrent com elevat De 368 votants
(sobre 582 inscrits), 327 van optar pel
«sí», 25 pel «no», 15 van votar en
blanc i 1 nul. • XAVIER FEBRES

26



Manilla d'oros

Erich Fromm
o l'art de
sentir-se insegur

Erich Fromm, mort recentment a
Suïssa, a l'edat de vuitanta anys, for-
ma part d'aquelles personalitats ale-
manyes, que el sistema nazi va foragi-
tar i va convertir en pensadors, cientí-
fics, escriptors ianquis. Psicoanalista,
hereu de Freud, contesta el principi
freudià de la libido, refusa la visió es-
sencialista del mestre i formula el
diagnòstic de la societat contemporà-
nia a partir del llegat històric i de la
conducta humana.

Els biògrafs de Freud ens expli-
quen, com l'experiència dels homes
que havien viscut l'horror de la gue-
rra, va fer trontollar en el savi vienès
el concepte monolític de la libido, tant
que va fer-li oposar el principi de Té-
natos, l'apetit de la mort. Fromm va
conèixer de prop l'impuls que con-
duïa tot un poble a acceptar la més fe-
rotge i alienadora de les dictadures, la
renúncia, més cruel de la llibertat a
canvi de la «seguretat». És el 1941
que Fromm escriu el seu llibre base,
Escapo from Freedom, «La por a la Ui-,
bertat» que Ed. 62 publicava el 1965
en traducció de Joan Lluís Marfany.
El llibre és el diagnòstic més agut i
per tant més inquietant que s'ha fet
de la societat en què ens ha tocat viu-
re, la tesi és tan simple com clara: els
movimients totalitaris que es desenca-
denen en el període de l'entre-dues-
guerres, apel·len al profund anhel de
fugir de la llibertat que l'home havia
aconseguit en el món modern. A par-
tir d'aquest llibre extraordinari que té
avui encara la seva absoluta vigència,
Fromm desenvolupa la seva pròpia te-
si piscoanalista, es desmarca del freu-
disme i desenvolupa a través dels
seus llibres el que ell anomena la «psi-
coanàlisi humanística», que queda cla-
rament expressat en el llibre «Psicoa-
nàlisi de la societat contemporània.
Cap a una societat sana.» (The Sane
Sodety. N. Y. 1955).

Les passions fonamentals de l'ho-
ens explica Fromm, no estan,

arrelades en les seves necessitats ins-
tintives, sinó en les condicions especí-
fiques de l'existència humana, en la
necessitat de trobar una nova relació
entre home i Naturalesa, des del mo-
ment en què ha perdut la relació pri-
mària de la fase prehumana. Dit d'u-
na altra manera, l'home, ésser histò-
ric, ha perdut la seva condició genèri-
ca per esdevenir individu, dolorosa-
ment arrencat de la força guiadora de
l'instint i que busca desesperadament
un abrigall on refugiar-se.

Hi ha dos aspectes que a mí em
semblen essencials en l'obra de
Fromm i al mateix temps extraordinà-
riament útils per navegar en l'intrin-
cat camp de la crisi ètica, política i
social que ens ha tocat viure. En pri-
mer lloc el refús que Fromm fa de la
suposada normalitat de l'individu, no
és més normal, és a dir, no és més sa
aquell individu que està més adaptat
a la norma de la societat on viu, per*
què es pot produir una inversió de va-
lors de tal manera que l'home sa es-
devingui anormal en una societat ma-
lalta. No cal dir que l'experiència nazi
li aporta exemples suficients per ba-
sar la seva tesi. Però l'anàlisi el porta
més lluny encara i ens fa veure com
el segle XOC ens ha llegat una perillo-
sa teoria competitiva, D amin. en Bio-
logia, Riccardo i l'escola de Mancb.es-
ter en l'Economia, Freud en l'Antro-
pologia ens han fet creure que el que
guanya és el millor, és el model. Tant
l'home econòmic com el sexual són
creacions útils, que tracten de demos-
trar que el capitalisme és el règim que
correspon perfectament a la naturale-
sa humana i el posa fora de l'abast de
tota crítica. Tenint en compte que
aquesta naturalesa humana, aquest
homo economicuf, aquest homo texua-
lis, són obra de l'home, car l'home és
obra de si mateix.

. L'altre concepte bàsic de l'anàlisi
de Fromm és la denuncia del valor se-
guretat. La por a la llibertat ha impul-
sat els homes d'avui cap a la recerca
de la seguretat. Pedagogs, sociòlegs,
polítics, formuladors d'ètiques urgents
reclamen per la vida feliç la segure-
tat La por a la llibertat condueix els
éssers humans al desig de seguretat, a
confondre seguretat amb felicitat. La

JÜ

pedagogia moderna tracta de donar à
l'infant seguretat per damunt de tot i,
From es pregunta, com podem preten-
dre preparar un infant a viure, quan
sabem- del cert que viure és precisa-
ment un risc? No és més feliç aquell
que està segur, sinó aquell que pot
originar l'equilibri de la certesa de la
inseguretat. L'homa lliure és per ne-
cessitat insegur; l'home que pensa és
per necessitat indecís.

La pregunta és doncs, com pot l'ho-
me tolerar aquesta inseguretat inhe-
rent a l'existència humana? Si l'home
no ós capaç de tolerar aquesta insegu-
retat fuig de la llibertat devers el re-
fugi de la idolatria autoritària. El fei-
xisme, «1 nazisme, el stalinisme tenen
en comú que oferien a l'individu ato-
misat un refugi i una seguretat noves.
Fromm ens fa observar com la imatge
dels dèspotes es pinta en la propagan-
da amb els trets del pare amorós, el
que ho resol tot per nosaltres. Natu-
ralment aquests pares amorosos no
tenen cap fe en els fills que protegei-
xen, com Lenin, que volia salvar la
classe treballadora però com que no
tenia cap fe en els homes —obrers o
camperols- es proposava salvar-la
sense el seu consentiment, per això
podia dir conseqüent amb el seu pro-
fund escepticisme humà: La llibertat,
per què? . ' ••;" * -

Fromm no sols fa un diagnòstic lú-
cid de la nostra societat, recull a més
el pensament que ha anat sorgint en
diverses obres literàries contemporà-
nies, cosa que vol dir que la inquietud
de Fromm es troba en els jnós lúcida
pensadors del nostre temps. , 5\ ,.

 ; •'
L'obra de Fromm no ós fàcilment

reduïble a aquest peüt escrit home-
natge, però com a resum podríem ci-
tar allò que ell reclama per la societat
del futur. L'home es troba avui, diu,
entre la més fonamental de les deci-
sions, però no ha de decidir entre ca-
pitalisme o comunisme, sinó entre una
societat que pretén de convertir-lo en
un robot, amb tot el que això significa
de follia i destrucció, i una societat
que li proposa un socialisme humanis-
ta comunitari. Cal que l'home sigui
capaç avui d'escollir la vida. ' •

MARIA AURÈLIA CAPMANY
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bé, aquesta obra
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-És fotut parlar de tot això perquè

estem jugant en el món de la hipòtesi i
no de la realitat. Juntament amb en
Manel Camp ho estem embastant i
sembla que hem començat amb bon
peu. Però pot resultar que arribi un
punt que això no fundoni i el projecte
quedi penjat, o sigui a l'inrevés del
que ara pugui explicar.

—Insistim.
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TK?1 P 1 ^^ 1 ' gran part d'aquest

d escenes infantils viscudes a
Verges i que estan en el meu record-
el mercat, l'escola, l'ús de c a W

2ÍT ? 5 M tracta de recoUir «nasèrie de vivèndes de quan era un
v tfe< * W d'alguna forma, han tin-
gut influèndes en mi. Es tracte

també, de fer un repàs a unes expe-
riències que no tornarem a viure més,
«i no és que hi hagi un cataclisme
molt gros. La idea inidal, doncs, que-
da exposada; però això no vol dir que
s arribi a portar a terme...

- I per què has volgut donar aquest
to més musical a aquesta obra?

-Per a mi el llenguatge musical...
Es clar, s'ha de veure si l'encertes o
no 1 encertes, però almenys en el meu
cas, des d'un punt de vista completa-
ment subjectiu, hi ha tota una sèrie de
sensacions que són molt més fàcils
d explicar amb harmonia, ritme i me-

o ia , que no pas intentar
radonalitxar-les amb paraules. Em
vefc molt més lliure a nivell de com-
posició si vull explicar un mercat amb
música, que no pas amb el text d'una
cançó. És una mica, d vols tu, un in-
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tent d'agafar a través de sensadons
musicals unes imatges i unes vivèn-
cies que pertanyen totalment al pas-
sat i, per tant, ja no és possible veure-
ho.

- I això és una idea recent, o ja fa
molt de temps que la tens al cap?

-És una idea de finals de l'estiu
passat. Llavors vaig fer els primers
esbossos musicals i ara hi comencem
a treballar de valent.

«No pretenc
fer de músic»

—La decisió de ser més músic que
cantant és referida només a aquest
disc, o bé tindrà continuïtat?

-Jo no em planifico mai. Intento
posar-me sempre al servei de la idea
concreta que tinc en cada moment.
En aquest cas serà instrumental per-
què a mi em sembla que em veig molt
més capaç d'explicar aquestes sensa-
cions a través de la música que no pas
amb paraules, perquè -les lletres aquí
serien un producte de la incomunica-
ció. Vull dir que serà música per això,

no perquè hagi decidit prèviament
que serà un disc musical.

—És un fet evident que els cantants
són molt més coneguts que els músics,
Aquesta faceta de músic pot restar-te
auditori?

-Parem compte, jo no pretenc fer
de músic. Per a mi continua essent
una cançó. El que passà és que en la
seva major part hi mancarà l'element
normal d'una cançó que és la lletra.
Al marge d'això, sí que és cert que els
cantants assoleixen més popularitat
que els músics. Hi ha tot un procés
d'educadó, tot un procés de promo-
ció, perquè la cosa sigui així. A un
cantant és més fàcil d'identificar-lo,
perquè hi intervé un element humà: la
veu. Això passa també en el camp del
clàssic: són més conegudes les can-
tants d'òpera que els violinistes d'una
orquestra.

—Les teves cançons tenen fama de
tristes, la música d'aquest disc serà
també una música trista?

—Anem a poc a poc, que tu estàs
parlant d'un disc i ós tan sols un pro-
jecte...

—Bé, tu també n'has dit disc en di-
ferents moments de la conversa.

-Millor diguem-ne treball.

FILAR VILADEGUT

—La música d'aquest treball serà
també una música trista?

—Bé, això és molt subjectiu. Cada
persona té un sistema de valori musi-
cals, molt sovint influenciada per
qüestions rítmiques i harmòniques, i
identifica una melodia com a trista o
alegre... És molt relatiu. Per la perso-
na del costat, tot aquest sistema de
valors pot ser a l'inrevés. De totes for-
mes, si que és veritat que a l'hora de
compondre música sóc més aviat ti-
rant a la lentitud d'expressió musical
que no pas a la rapidesa. Això és evi-
dent. Cançons ràpides i rítmiques pot-
ser només n'he fet quatre o cinc de les
vuitanta que he composat. En aquest
disc que ara preparo..,

—Ara has estat tu qui ha dit disc...
-Ai, si. Perdona. En aquest treball

la cosa és una mica diferent en aquest
aspecte. Si vols donar un ambient
d'escola és clar que hi ha d'haver tris-
tesa a manta, però com que en aquells
moments no t'adonaves del que signi-
ficava el sistema educatiu dels anys
cinquantes, musicalment ho expresso
de forma desenfadada. Però repeteixo
que no vull treure la raó a la gent que
pensa que la meva música és molt
melanconiosa i trista. És veritat que
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jo faig més temes en ritme lent que en
ritme ràpid.

-Res a veure amb el passat
—Per situar-nos, el que prepares té

una semblança a quelcom que hagis
fet tu abans, o hagin fet altres?

—Això no t'ho sé contestar. Jo et
diria que no, que no té res a veure
amb coses anteriors. Però potser
després algú ho escoltarà 1 endevina-
rà de seguida que és una cosa meva.

—Tornem a insistir en que deixis
anar alguna pista de com serà.

—Amb alguns aspectes ós un intent
d'acostar-se a les fonts musicals po-
pulars; tan rítmicament com harmò-
nicament les melodies estan tretes de
tot el bagatge de la cançó popular d'a-
quí i de fora. Això ja és un punt d'i-
dentificació, però només d'alguns
fragments. No só... no en puc parlar.
M'estàs demanant que analitzi el que
estic creant, i això no es fa. £

- T u et dediques a fer música, en |
Pau Riba torna a les cançons acúsü- 3
ques, els músics de rock catalans es ^
dediquen a fer cançons ballables i |
rumbes... jQuè passa aquí? *

- B é , en el meu cas ha existit ja
una evolució musical des de fa molts

anys. Quant als músics rock catalans/
se n'hauria de parlar. .

—Parlem-ne. "'ff
-Mira, és una cosa que fins fa poc

m'ho callava, però que ara no em pas-;
sa pels dallonses de callar. De tot el
que aquí s'ha fet en els últims anys en
qüestió de música progre, no en que-
da pràcticament res. I la gent canvia:,
d'estil, no per una evolució personal,
sinó per condicionaments econòmics,]
per un pur problema de supervivèn-
cia. I això volen justificar-ho amb ar-•
gumentacions ideològiques. Del movi-
ment rock català se n'ha fet un gra
massa, i els mitjans de comunicació hi
han contribuït. N'estic fart de sentir
els músics més progrés del país fent
una música que fa un piló d'anys ja
sentíem a la ràdio amb major quali-
tat. Aquí sembla que s'estigui inven-
tant la salsa, i l'Antonio Machín, amb
uns músics extraordinaris que eren
professionals i com a mínim es conei-
xien l'instrument, ja ho feia fa molt de i
temps. Els músics rock catalans que
s'hagin pres amb cura una preparació
musical i l'estudi d'un instrument són
els menys.

—Perdràs les amistats...
—Algunes ja les he perdudes.
-Potser la d'alguns crítics. Algun

Del moviment rock català se n'ha fet un gra massa, i els mitjans de comunicació hi
han contribuït.
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periodista de Madrid t'ha picat molt
fort...

- D e Madrid i de Barcelona. D'a-
quests que tu dius, un va ser un pro-
blema personal sexual; la problemàti-
ca personal no hi ha dubte que també
incideix en el comentarista, ün altre
va ser en José Maria Costa de «El
Fals», que va heretar una mica aque-
lla vella teoria de l'Antoni Batista que
jo aprofitava èl franquisme per ven-
dre discos i tot això. El cas d'en Costa,
tot i que no ho comparteixo, l'entenc
humanament. La seva militància al
PCE és o era notòria, i ós evident que
aquesta és una altra de les coses que
han canviat. Nosaltres els cantants,
abans érem utüixats, estiguéssim a
un partit o no. Els cantana que mai no
havem militat» durant el franquisme
eran una garantia d'unitat, però sem-
bla que a partir d'un cert moment
ens hem convertit en una cosa em-
prenyadora. Ens hem trobat amb gent
que abans ens donava suport i lloava
les nostres excel·lents qualitat artísti-
ques, que - d e cop i volta- sembla
que els fem nosa.

-Per la vostra actual situació polí-
tica?

-Mira, quan hi va haver el festival

amb solidaritat amb Els Joglars al Pa-
lau dels Esports, vaig sortir a cantar
«No és això», i un periodista-militant
em va dir: «I ara en Lluís per quò fa
política?. Això és exactament el
que em deia en Franco. Aquell senyor
es va sentir ferit com a membre d'un
partit que en aquells moments que Eli
Joglars eren a la presó, no feia res per
a la llibertat d'expressió, i la seva
reacció va ser aquesta. Hi ha una al-
tra possibilitat i és que la gent, de cop
i volta, descobreixi que som molt do-
lents i que amb la democràcia ho ha-
guem començat a fer malament. És
un fenomen que ens ha passat bas-
tant. Els que estem a la cançó hem
notat en certa gent una certa ànsia
perquè la cançó es moris i desapa-
regués del mapa i jo que sé. I han tor-
nat a parlar de la crisi de la cançó, de
la qual es parlava ja l'any 88.

—Insisteixes en el tema?
—Sí. Hi ha un senyor, que és el que

més malament m'ha deixat sempre,
que fa uns anys em volia fer entrar en
el front cultural del seu partit, que en
aquell temps de la clandestinitat era
el més important. Venia a casa, xerrà-
vem... i quan li vaig dir que no per les
mateixes raons que ara dic no a una

sèrie de coses, la seva reacció fou im-
mediata: vaig passar a ser un enemic.
Aquesta mala Uet sorprèn en una gent
que ha viscut la cançó des de fa molts
anys i coneixen bé la història. Quan
vaig fer el Romea i omplíem cada dia
i vàrem haver de prorrogar, semblava
que estava fent la punyeta a algú. No
era la meva intenció, ho sento.

-La acusació ha acabat amb iro-
nia. Però si tens problemes amb crí-
tics, deuen ser en substitució dels que
tenies abans amb els censors i els go-
vernadors civils... ',

—Calla, callat És cert que la cosa
és ara més fàcil, però presisament fa
pocs dies acabo de rebre la notificació
d'una multa de 50.000 pessetes del
governador civil de Salamanca, amb
amenaça d'embargament o presó,
perquè havia defensat la llibertat
d'expressió l'any 78 a un pavelló es-
portiu d'aquella ciutat, llegint un co-
municat signat pels partits d'esque-
rra, parlamentaris i extraparlamenta-
ris. De tant en tant hi ha aquestes
bromes que t'ajuden a aclarir una mi-
ca les coses. „ - . . ;;, ^

—Ja hi tornem a ser I •

JOAN RAMON MAINAT
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HA MORT MIQUEL PAREDES:

El pare de «El més
petit de tots»
£1 proppassat u de març va morir, a Ceret, l'escultor barceloní
Miquel Paredes i Fonollar, autor de la mascota més popular i
representativa a la vegada, de la Catalunya republicana: «El més
petit de tots».

El creador d'aquest flgureta va néi-
xer l'onze de setembre, precisament,
de l'any 1901, sens dubte tota una
premonició per aquell vailet, ja que
amb el pas del temps va esdevenir un
bome de marcades arrels catalanistes
i republicanes. I foren aquests princi-
pis, els motius pels quals es va veu-
re obligat, amb la seva muller, a
exiliar-se a França, a Ceret, lloc on la
mort va trobar a aquest home que ha

restat fidel fins al darrer moment a
uns ideals iniciats els anys trenta.

Fer un favor a
unes senyoretes

El que, sens dubte, va fer famós a
en Miquel Paredes però, va ser l'esta-
tueta d'«El més petit de tots». L'esmen-
tada obra la va executar poques set-
manes després que es produís l'aixe-
cament feixista del divuit de juliol de
l'any 1936 i el Nadal del mateix any
el Comissaríat de Propaganda de la
Generalitat, ja la va difondre per tota
la geografia catalana.

Sembla però, que la idea no va néi-
xer d'una exaltació revolucionària
com es podia suposar, sinó del desig
d'ajudar unes senyoretes (les cunya-
des del seu amic Josep Alumà, pintor-
cartellista) que regentaven una botiga

Miquel Paredes, ha desaparegut un gran
escultor

de reproduccions metàl·liques d'imat-
ges anomenada «La casa Masvidal».
Van ser elles les que, ^ resultes del
trasbals revolucionari, es van quedar
sense feina i van pensar que l'única
solució que els quedava era la de re-
produir el cap d'un líder revoluciona-
ri, el d'en Durruti concretament, i tot
seguit li va fer la proposta a l'escrip-
tor M. Paredes. A aquest, però, no 11
va fer gens de gràcia la suggerència,
ja que això comportava caure en par-
tidismes i ell era una persona contrà-
ria a tot tipus de moviment sectari.
Ara bé, era tal la seva voluntat d'aju-
dar aquelles noies, que va canviar el
projecte de realitzar el bust del líder
anarquista pel d'un infant amb aire

NOTES BIOGRÀFIQUES
En Miquel Paredes i Fonollar va

néixer l'onze de setembre de l'any
1901 al carrer de Sta. Margarida,
darrera mateix del teatre del Liceu.
Ben aviat es va dedicar a l'ofici d'es-
cultor. A part de realitzar les seves
obres, va col·laborar amb altres es-
cultors, com en Llimona i l'Enric
Monjo en projectes comuns. També
treballà a l'orfebreria de Can Cabot
L'any 1929, va dur a terme, junt
amb l'Esteve Monegal, uns diorames
per a l'Exposició Internacional de
Barcelona.

Després va venir la guerra civil i
amb ella dues obres força significati-
ves: «El més petit de tota» i la gran
estàtua d'un soldat, que va ser situa-

da al bell mig de la plaça Catalunya,
retent així homenatge a l'exèrcit re-
publicà.

Amb la derrota de les tropes repu-
blicanes és veié obligat a exiliar-se a
França, lloc aquest on treballà fins
la seva mort

En el país veí, va executar monu-
ments com el de Pau Casals a Per-
pinyà, els monuments als morts a
Thuis i a Aix-les-Bains, la màscara
mortuòria d'en Pompeu Fabra i les
mans emmotllades d'en Pau Casals.
Aquestes són, potser, les obres més
representatives d'un home que si bé
no és conegut pel seu. nom sí que ho
és, en canvi, per la seva obra.
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de triomfador portant en una ma la
senyera i en l'altra la bandera repu-
blicana.

Una vegada realitzada la primera
estatueta, el seu autor va portar l'es-
finx d'aquell vailet vestit amb la gra-
nota de milícia i amb una gorra frigia
al cap al secretari del Comissariat de
Propaganda, Jaume Miravitlles, a
veure què li semblava. Allà va ser on
es pot dir que el van batejar amb el
nom amb què avui dia tothom el co-
neix. El que no se sap ben bé és qui va
ser l'autor, uns diuen que, molt pro-
bablement, fos l'Heribert Barrera qui
proposés el nom d'«El més petit de
tots», però qui el batejà, definitiva-
ment, va ser en Miravitlles.

A partir del moment que la Genera-
litat decidí dè popularitzar-lo, Miquel
Faredes es pot dir que es va convertir
en un intermediari professional, ja
que era ell qui passava les comandes
que el govern català feia a la Casa
Masvidal. Aquelles oscil·laven entre
set i quinze unitats per setmana. I
quan les lliurava, el Comissariat li pa-
gava els seus drets d'autor.

cEI més petit de
tots» al Paral.lel

La popularitat d'aquest símbol ca-
talà nou nat, anava en augment a mi-
da que transcorria el temps. El poeta
Pere Quart, va escriure un poema
molt bonic que estava adaptat a la
melodia dels tradicionals «Tres Tam-
bors», en la qual «El més petit de tots»
era un infant català que lluitava per
la pau de tots els infants del món. La
cançó va ser cantada per l'Emili Ven-
drell i enregistrada, posteriorment, en
disc. Per altra banda, també es va
editar un cartell de propaganda i una
auca, així com tota una sèrie de pos-
tals en color. Mesos més tard, la seva
imatge va inspirar un conte, els dibui-
xos del qual, van ésser realitzats per
la Lola Anglada. Finalment, cal dir
que l'esmentada figureta, es va fer
tan i tan famosa, que a l'avinguda del
Paral·lel es va representar una revista
que tenia com a protagonista princi-
pal «El més petit de tots».

En definitiva, es pot dir que amb el
pas dels anys «El més petit de tots» ha

•esdevingut un dels símbols «més
grans» de la Catalunya d'ahir, d'avui i
de sempre, eclipsant totalment, la fi-
gura del seu autor, Miquel Faredes i
Fonollar. • •

ISIDRE AMBRÒS

Santiago Rubió ha estat el pare del metro barceloní , \ '

MORÍ EL PASSAT SIS DE MARÇ ;

Les dues facetes de
Santiago Rubió i Tuduri
Santiago Rubió i Tuduri, mort fa pocs dies, ha estat el menys
conegut dels germans Rubió i Tuduri. Enginyer insigne, ha passat
a la història per ser l'autor del projecte i el director de la
realització del primer ferrocarril metropolità de Barcelona. Però
tambó ha treballat en altres temes. Justament amb el seu germà,
Nicolau M», elaborà l'any 1932 «El pla de distribució en zones del
territori català».

Fill del general d'enginyers Marià
Rubió i Bellver, Santiago Rubió i Tu-
duri va néixer a Maó l'any 1892 i es-
tudià la carrera d'enginyers a princi-
pis de segle a l'Escola Industrial. Fou
germà de Nicolau M.' Rubió i Tuduri
-arquitecte, dissenyador de jardins,
urbanista i escriptor— i cosí de Marià
Rubió i Tuduri —polític i escriptor-.

Els projectes de Santiago Rubió, a
més del metropolità de Lesseps a Co-
rreus i al Liceu, abasten el túnel de la
Plaça Molina fins al Tibidabo, i els fu-
niculars de Montjuïc, de Sant Joan
a Montserrat i de Gelida.

Aquest treball es trencà amb la
guerra civil, que porta a l'exili, l'any

38, l'enginyer català. En una primera
etapa .residí a França, per passar
després, l'any 48, a l'Argentina. No
retornà a Catalunya fins el 65. A Bue-
nos Aires deixà projectades i construí-
de8.dues importants estacions de me-
tro. ; • • • , . ,

Rubió i el Metropolità _

Al número de juny de 1922 de la
revista «Barcelona Atracdón» Santia-
go Rubió comentava en un article els
projectes del metro barceloní «Actual-
ment estan en construcció a Barceló-;
na dues línies de ferrocarril metropo*
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lità. Una d'aquestes és la que porta a
terme la Companyia «Gran Metropoli-
tà de Barcelona»; l'altra ós la que
construeix la societat «Fomento de
Obras i Construcciones» per al Banc
Colonial, i per compte de l'Ajunta-
ment, en la perllongació del carrer
Balmes fins a l'avinguda del Tibidabo.
D'ambós projectes, formulats pel que
subscriu, s'indiquen a continuació les
dades principals».

L'article de Santiago Rubió assen-
yala que «la línia del Gran Metropoli-
tà està destinada a unir la barriada
de Gràcia amb el Port, passant pel
centre de la capital (...) La construcció
d'aquesta línia és penosa perquè a tot
l'Eixampla i a Gràcia ha de portar-se
a terme per perforació subterrània, a
causa de ser interceptat el pas a un
nivell més superficial pels grans col.-
lectors i per la rasa del ferrocarril de

Barcelona a Tarragona, al carrer Ara-:
gó. En canvi, a la part en què travessa
el casc antic de la ciutat, on el trànsit
superficial és més intens, la construc-
ció s'ha de portar a terme a cel obert
a causa de la proximitat de les aigües
sub-àlvees». Deixa clar també que el
tipus de construcció és «el belga»,
abans de parlar del segon projecte.

«Respecte a la Unia que es cons-
trueix en la perllongació del carrer

dei Regionai. Pianmng. üumuru a I esquerra les zo-
nes agrícoles a Catalunya. Damunt a la dreta poden observar-
se les zones (color negre) d'al.luvions o terrenys de formació
moderna que han de destinar-se preferentment a l'agricultu-
ra. A sota a l'esquerra s'indiquen les línies de comunicació de
Catalunya que com es veu són filles del relleu català. 1 a sota,

a la dreta, s'observa que els serveis d'autobusos estan bastant
adaptats a la realitat del país ja que no tenen un sol centre
d'intensitat de circulació sinó que n'hi ha tants com ciutats
importants. Els quatre gràfics, com és natural, estan elaborats
l'any 1932.
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Balmes, es projecta com a branca del
ferrocarril de Sarrià fins a l'avinguda
del Tibidabo. No sembla que sigui
aquesta l'aplicació que se li doni, sinó
que la solució que s'obre més pas és la
que sigui utilitzada per la Companyia
de Tramvies com a contrapartida que
no s'establebd cap tramvia per la su-
perfície del carrer. Si això ós legal-
ment possible, una de les línies de
tramvies de l'Eixampla, en arribar a
la cruïlla amb la Gran Via Diagonal, i
enmig d'una ràpida pendent, es con-
vertirà en subterrània, essent després
pels túnels en construcció fins l'avin-
guda del Tibidabo. (...) La seva cons-
trucció és essencialment distinta de
l'altre. Es tracta de construir un ca-
rrer, seguint el llit d'un torrent, mit-
jançant un terraplè. Així és que el pri-
mer que es farà és construir el túnel
del metropolità a cel obert, a modus
de gran claveguera i després es cobri-
rà l'obra amb terra fins la rasant pre-
vista per al nou carrer».

Dos anys després d'aquest article
s'inaugurà la primera línia del Gran
Metropolità de Barcelona S.A.
Lesseps-Catalunya ampliada deu anys
més tard fins a Correus i al Liceu. Si
aquest projecte es va fer realitat
aviat, el segon projecte de Rubió va
trigar més, i fins el 54 aquesta branca
nova construïda pel municipi no fou
explotada per la societat Ferrocarril
de Sarrià a Barcelona, S.A. Tenia part
de raó Rubió en comentar l'ús del seu
projecte. ,

Rubió serà actualitat

Aviat el nom de Santiago Rubió i
Tudurí juntament amb el del seu ger-|
mà Nicolau M.' seran actualitat. No
pas per les realitzacions al metropoli-
tà barceloní, sinó pel debat d'un dels
grans temes del nou Parlament de Ca-
talunya: la redistribució comarcal de
Catalunya. Sobre aquest tema ambdós
germans feren un treball que hauran
de consultar, malgrat ser dels anys
trenta, els homes que carregaren amb
la responsabilitat de refer geogràfica-
ment Catalunya.

«El pla de distribució en zones del
territori català (Regional Planning)»
encarregat per la Generalitat de Cata-
lunya consta- d'un estat de la situació
mitjançant gràfics per a permetre
analitzar el territori català, i de l'ela-
boració d'una proposta d'ordenació

del territori i localització d'activitats
productives i no-productives.

El Regional Planning és l'unic as-
saig de planejament de tot el territori
de Catalunya fet fins ara.

En el pla, ambdós germans explici-
ten, tot dividint-los en deu temes, els
principals elements que conformen la
realitat territorial catalana.
L'agricultura i la ramaderia reben
una especial atenció. S'examinen les
pastures, les zones de vinya, les olive-
res, els avellaners, els ametllers, els
garrofers i les patates a nivell munici-
pal i es relacionen amb isotermes i cor-
bes de nivell. Es denota també que les
àrees de terres d'al·luvió —que són les
millors per l'agricultura—, situades
en els llocs més baixos coincideixen
amb els assentaments de població.
També s'estudia a bastament els cur-
sos de l'aigua —energia hidroelèctri-
c a - tot enllaçant-los amb la localit-
zació de la indústria. No es deixa de
banda l'existència d'un importantís-
sim trànsit regional que està condicio-
nat per l'estructura física del pals, la
no funcionalitat real dels ports natu-
rals i la xarxa de ferrocarrils establer-
ta. La més important de les conclu-
sions a les quals s'arriba sobre el
trànsit assenyala que «Catalunya per
mor de la manca de coordinació dels
transports, està lluny d'ésser un país
idealment servit en matèria de comu-
nicacions». També és tracten les re-
serves possibles de cursos d'aigua,
boscos, parcs nacionals i animal» sal-
vatges, sense oblidar la seva relació
amb les platges i la costa catalana en
general. Segons la tesi de doctorat de
l'economista Francesc Roca, publica-
da parcialment a la revista Novatèc-
nia, el treball dels Rubió i Tudurí
constitueix en la seva primera part
«una visió de conjunt de les relacions
entre les activitats productives, distri-
butives i de consum (inclòs el consum
d'espais) catalanes i el medi físic en el
qual es localitzen.

Amb aquestes dades els autors rea-
litzen una sèrie de propostes que
s'han de col·locar en el context interna-
cional de la crisi mundial, i en l'opció
política del reforçament de l'autogo-
vern català. Dues són les màximes
d'aquesta segona part de l'estudi, se-
gons Francesc Roca. Per un costat
refús a la industrialització integral de
Catalunya a causa de la inseguretat
del mercat espanyol, el retrocés i l'en-
cariment de l'intercanvi mundial de
productes alimentaris la qual cosa

porta a un cert retorn al camp tot
fonamentant-se en una filosofia pro-
pera al que avui es coneix com a
«creixement zero». I per l'altre la
creació de «la Catalunya-Ciutat dins
de la qual Barcelona no sigui més que
un gran barri» la qual cosa fa formu-
lar als autors la reducció de les àrees
incomunicades de Catalunya, la reser-
va de les terres d'al·luvió del voltant
de Barcelona, i la relocalització en el
futur de les noves zones d'habitacle i
indústria.

, Aturar la industrialització repre-
senta també frenar el desenvolupa-
ment urbanístic de Barcelona la qual
cosa significa «un augment de les pos-
sibilitats de reequilibri territorial de
Catalunya» segons Francesc Roca.

En aquest «Regional Planning» el
paper de Santiago Rubió fou impor-
tant. Fins i tot s'encarregà de presen-
tar l'estudi en societat. En un cicle de
conferències explicà punt per punt el pla
tot ressaltant la diferència que tenia
amb el pla quinquennal soviètic, tema
que políticament preocupava molt els
anys trenta. Santiago Rubió deixà clar
que el «Regional Planning» no compor-
tava cap partida d'inversions, com el
pla quinquennal, sinó que era un pla
de control del territori català. •

JOAN CATÀ

ESPORTS

JOGUINES
RS PORTS

ROSELLÓ, 370
T. 257 63 93
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RAMON ARAMON

Una vida per la
cultura catalana
Amb la publicació del primer dels tres volums de la «Miscel·lània
Aramon i Serra» la revista erudita «Estudis Universitaris Catalans»
va iniciar la setmana passada la seva tercera època. I ós,
precisament, gràcies a Ramon Aramon i Serra, que hi ha dedicat
tota la seva vida, que aquesta publicació torna
a veure la llum del dia

La «Miscel·lània Aramon i Serra»,
és un recull d'estudis de llengua i lite-
ratura catalanes que s'ha ofert com a
homenatge, en el seu setantè aniver-
sari, al qui ha estat secretari general i
principal suport de l'Institut d'Estudis
Catalans durant els darrers quatre de-
cennis, i al mateix temps professor de
lingüística catalana als cursos dels
Estudis Universitaris Catalans. Amb
aquesta obra doncs, es reemprén la
revista dels «Estudis Universitaris Ca-
talans», tot iniciant-ne una tercera è-
poca. Ara bé, aquesta coincidència ha
existit per diverses raons. Primera-
ment, perquè ha semblat just que la
represa d'aquesta revista anés unida
al nom d'aquella persona que l'any
1942, en moments dificultosos, va ser
un dels qui més van contribuir perquè
els Estudis Universitaris catalans
tornessin a impartir els ensenya-
ments de matèries catalanes. Segona-
ment, perquè havent-se interromput
la publicació després de dos volums
d'amplia col·laboració nacional i in-
ternacional, el fet de començar una
nova etapa nmh uns volums sem-
blants no és res més que un testimo-
niatge que l'interès per l'estudi de la
cultura catalana es mantó arreu del
món. I finalment, i no deixa d'ésser
un fet anecdòtic, en Ramon Aramon
és qui havia preparat, l'any 1936, els
volums XXI i XXII de l'esmentada re-
vista, els quals junt amb el volum XII
dels «Analecta Sacra Tarraconensia»
van constituir l'homenatge a Antoni
Rubió i Lluch.

TOT PER CATALUNYA

En Ramon Aramon i Serra va néi-
xer a Barcelona el vuit de desembre
de 1907, el mateix any de la fundació

de l'Institut d'Estudis Catalans. Va
cursar els estudis de filosofia i lletres
a la Universitat de Barcelona, alhora
que seguia les lliçons d'en Francesc
Martorell i d'en Jordi Rubió i Bala-
guer als Estudis Universitaris Cata-
lans. Acabada la llicenciatura, va se-
guir uns cursos de doctorat a Madrid,
amb en Ramon Menéndez Pidal i
l'Américo Castro. Els anys 1930-1933

els passà a Alemanya, Leipzig i Berlín
respectivament, engrandint els seus
coneixements. De retorn a Barcelona
es va dedicar a la docència, a
l'Institut-Escola del Parc i al seminari
romànic de la Universitat Autònoma*
al costat del mestre Fabra, feines
aquestes que compartia amb la seva
col·laboració a les Oficines Lexicogrà-
fiques de l'Institut d'Estudis Catalans.

Per aquells mateixos anys, va ini-
ciar també la seva tasca d'investiga*
dor, mostrant un especial predilecció
per la tasca filològica en relació als
textos medievals. A partir de l'any
1927 va començar a publicar els seus
treballs a la revista dels Estudis Uni-
versitaris. Més endavant l'Aramon
va assumir l'edició dels cançoners,
dins la sèrie dels «Cançoners Catalans
de la Biblioteca de Catalunya», així es
va publicar «el cançoner de Masdove-
lles», i està a mig tirar el «cançoner de
l'Ateneu». *

En el camp de la història literària,
va iniciar-se amb un estudi sobre «L'-
humorisme del Curial e Güelfa» que
constituí la seva col·laboració a la

Ramon Aramon i Serra.
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miscel·lània d'homenatge a Antoni
Rubió i Lluch.

EL REDREÇAMENT

Després amb la pèrdua de la guerra
civil, va arribar un autèntic daltabaix
cultural a Catalunya, i fou aleshores
quan l'Aramon i Serra va començar
de beU nou la reconstrucció de tot allò
que havia anat fent al llarg de la seva
vida i que en un parell d'anys li van
desfer. .

L'any 1942, juntament amb en Coll
i Alentorn, va ser l'ànima de la repre-
sa dels ensenyaments dels Estudis
Universitaris Catalans, ocupant-se de
la càtedra de lingüística catalana, la
qual ha tingut fins avui. Aquell mateix
any va assumir, també, amb Puig i
Cadafalch la reorganització de l'IEC,
del qual en fou nomenat membre nu-
merari i secretari general. Per un al-
tre cantó, tot sovint reunia, a casa se-
va o a l'Ateneu Barcelonès, grups de
joves escriptors o estudiosos d'arreu
dels Països Catalans amb la finalitat
de mantenir via la llengua catalana
així com els estudis sobre la matei-
xa... Aquestes sessions van desembo-
car, l'any 1946, en la creació de la
Societat Catalana d'Estudis Històrics,
de la qual ha estat president d'alesho-
res ençà. Es pot dir, per resumir, que
a totes les activitats que es feienper
tal d'assegurar la continuïtat de la
cultura catalana hi era present l'Ara-
mon. Malgrat tot, hi ha una institució
que ha constituït l'objectiu principal
de la seva vida, per la qual ha sacrifi-

QUÈ SÓN ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS
Els «Estudis Universitaris Cata-

lans», foren una revista erudita ini-
ciada l'any 1907 com a òrgan dels
ensenyaments creats amb el mateix
nom. Regularment, s'hi publicaven
ressenyes dels cursos impartits i,
també diversos estudis, alguns
dels quals'resultaven ésser els pri-
mers de llur autors. En aquesta re-
vista van començar a publicar els
seus estudis gent com en Lluís Nico-
lau d'Olwer, Jordi Rubió, Francesc
Martorell, Ramon d'Alòs-Moner, Fe-
rran Soldevila, Pere Bohigas, Miquel
Coll i Alentorn i el mateix Ramon
Aramon i Serra. ; -

La publicació de l'esmentada re-
vista fou interrompuda en el volum
X, corresponent als anys 1917-1918,

degut a dificultats socio-polítiques
del moment. L'any 1926 va tornar a
publicar-se, cenyint-se, principal-
ment, als estudis històrics i
històrico-literaris, a despeses de la
institució Patxot i després de l'Insti-
tut d'Estudis Catalans. Els volums
XXI i XXII, apareguts l'any 1936,
constitueixen amb el volum XII dels
«Analecta Sacra Tarraconensia (Ho-
menatge a Antoni Rubió i Lluch:
Miscel·lània d'estudis literaris, his-
tòrics i lingüístics) un dels reculls
més rics i importants publicats en
honor d'un estudiós. Els EUC, que
deixaren d'ésser publicats a conse-
qüència de la guerra civil, van ser
dirigits, respectivament, per Fran-
cesc Valls i Taberner i per Jordi Ru-
bió.

cat no solament la seva vida privada i
familiar sinó també una part impor-
tant de la seva activitat d'estudiós,
car s'havia d'assegurar la seva conti-
nuïtat: l'Institut d'Estudis Catalans. I
ha estat, precisament, aquesta dedi-
cació plena la que l'ha dut a represen-
tar Catalunya a l'estranger, a la Unió
Acadèmique Internacional des de
1947, on primer ha estat membre del
bureau (1959-1968) i vice-president
en els triennis 1961-1964 i 1965-
1968. Forma part del consell de la So-
ciété de Lingüistique romana des de
l'any 1959 i és membre de l'assem-
blea del Conseil International de la

La presentació de la tMiscel.lània Aramon i Serra» va reunir gran quantitat de perso-
nalitats de la cultura catalana. •

Philosophie et des Sciences Humaines,
de la UNESCO, en representació de la
Union Acadèmique Internationale, del
1961 al 1973.

A partir de l'any 1961, ha organit-
zat als EUC uns cursos d'esüu per a
estrangers que han tingut i continuen
tenint una importància considerable a
l'hora de donar a conèixer la cultura
catalana. D'altra banda, guiat pel seu
criteri de fer de l'esmentada cultura
una cultura normal, va impulsar els
«Arxius de la Secció de Ciències», del
qual s'han publicat nou volums. Això
però, no li va impedir tenir cura d'una
altra publicació/els «Estudis'Romà-
nics», apareguts per primera vegada
l'any 1949, que amb el pas del temps
ha adquirit un prestigi internacional.
Igualment ha tingut una aportació de-
cisiva en l'aparició del «Butlletí de la
Societat Catalana d'Estudis Històrics»
i dels «Estudis d'Història Medieval».

Després d'observar tota l'activitat
duta a terme per aquest estudiós 1
l'esforç que ha realitzat per mantenir
les activitats de l'IEC i de les seves fi-
lials, inclosa llur presència internacio-
nal, que ha estat feta a costa de re-
nunciar a una part molt important de
la seva tasca personal, la qual havia
començat amb gran empenta, només
resta dir que Ramon Aramon 1 Serra
ha estat un exemple de l'intel·lectual
que ha sacrificat la seva brillantor
personal en benefici de la continuïtat i
consolidació de la cultura d'aquest
país. • '

ISIDRE AMBRÒS
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Cultura en joc JOSEP M." CARANDELL

Resposta a Xarxa cultural
La institució Xarxa cultural ós

prou coneguda per a necessitar aquí
d'una presentació. Són també cone-
gudes les seves activitats, preferent-
ment en aquells camps poc coberts
per les institucions oficials o pels
grups i individus particulars. La se-
va última exposició itinerant, que ba
visitat més de cinquanta poblacions,
«Premsa catalana actual», és una bo-
na mostra de la seva tasca, com ho
són els seus cursets monogràfics
realitzats a la seva seu, el Palau
Mornau del carrer Ample de Barce-
lona, que Xarxa va restaurar.

En una circular als seus amics,
ens comunica que la seva col·labora-
dora, Patrícia Gabancho deixa la
institució, per a col·laborar en enda-
vant només de manera esporàdica,
cosa que no deixa d'ésser una llàsti-
ma, car aquesta periodista i anima-
dora cultural ba realitzat a Xarxa
una tasca admirable, i de molt difícil
substitució.

SUGGERIMENTS

No és perd de Gabancho de qui
volem parlar ara i aquí, sinó de la
invitació que, en la mateixa circular,
se'ns ofereix de fer suggeriments a
Xarxa sobre el tema de la seva prò-
xima exposició. «T'agrairíem -diu
la carta ciclostilada- tot tipus de
suggeriments sobre els possibles te-
mes a desenvolupar en una exposi-
ció, tot tenint en compte que han
d'ésser vius, de fàcil comprensió, lli-
gats al país i factibles de ser expo-
sats gràficament en plafons trans-
portables.»

Jo voldria, en primer lloc, transfe-
rir als nostres lectors aquesta invita-
ció a la col·laboració en la recerca
de tema, i, tot seguit, fer les meves
propostes, car continuo creient que
aquestes activitats poden ser molt
útils per a la reanimació cultural del
nostre pals.

Penso en una exposició que doni a
conèixer les activitats culturals en
les diverses poblacions catalanes.
Que a Olot sàpiguen què es fa a

Heus, a Borges Blanques el que es fa
a Sant Pere de Ribes, a Blanes el que
fan els de Rubí. Entenc que aquesta
exposició hauria de presentar no
només les fotografies dels actes rea-
litzats a una cinquantena de pobla-
cions (o menys, si això és excessiu),
sinó també els programes i cartells
i, sobretot, el nom de les entitats i
grups que promouen les activitats
presentades, per tal que les diferents
poblacions no sols es coneixin cultu-
ralmente entre si, sinó que també
puguin establir relacions directes
d'informació, primer, i de col·labo-
ració, després. Coneixeríem així, a
més a més, el conjunt del que es fa a
Catalunya i disposaríem dels mit-
jans per a pujar quines són les po-
blacions més actives i quines són les
activitats més promogudes o, a la in-
versa, les més passives i obligades.

Xarxa, com el seu nom indica, es-
tà particularment preocupada per
aquesta coordinació d'activitats en-
tre uns pobles i ciutats i altres i po-
dria, amb les seves relacions perso-
nals, acabar de lligar els grups de
diferents ciutats. L'exposició podria
ser el primer motor.

CRISI CULTURAL

La coordinació ós un element cab-
dal de la vida cultural. Pensem, per
exemple, en les persones de pobles
petits, però també de poblacions més
grans que porten una vida cultural
esllanguida; aquestes persones, o
petit grups, interessats en alguns as-
pectes de la cultura, no troben cap
ressò en les seves respectives comu-
nitats; només la relació amb altres
persones i grups forasters pot man-
tenir viva i en creixement la seva
ambició. Qui hagi viatjat per la nos-
tra geografia amb algun interès cul-
tural —donar conferències, admirar
monuments, estudiar el folklore,
etc.-, coneix la existència de nois i
noies, de mestres i de persones aïlla-
des, que no volen o no poden sortir
dels respectius pobles, però que tam-
poc no estan disposats a florir-se en
l'ambient moltes vegades embruti-

dor i, en tot cas, de molt petits horit-
zons, i que s'interessen per la histò-
ria del poble (han trobat a la Recto-
ria una descripció feta per un antic
capellà sobre l'entrada de l'exèrcit
napoleònic al poble, o uns docu-
ments més antics sobre canvis de
propietat en aquella contrada), o que
fan descobriments de runes de cas-
tells, d'armes del Divuit, d'una mina
de coure... Aquests esforços indivi-
duals es perden per manca d'orien-
tació, frustrant-se les il·lusions de
l'individu interessat i perdent la co-
munitat en conjunt una contribució
més o menys útil a la cultura i al de-
senvolupament material.

ESPERANÇA EN LA NOVA
GENERALITAT

Cal esperar que la nova Generali-
tat tingui més ambicions culturals
que la fins ara regida per Tarrade-
llas. Cal també, però, no fiar-ho tot a
la programació institucional. Orga-
nitzacions petites, com Xarxa, o ca-
dascú en el seu àmbit, han de fer els
possibles per tal que el país, que
afortunadament compta amb una in-
fraestructura cultural incomparable
amb la de qualsevol altra àrea de
l'Estat, surti definitivament d'aques-
ta situació descrita per Salvador Es-
priu en uns versos prou coneguts del
seu «Assaig de càntic en el temple».

Les persones que es dediquen a
l'animació cultural (com ara s'acos-
tuma a dir), bé siguin mestres o de-
legats culturals d'ajuntaments, d'as-
sociacions de veïns o d'altres institu-
cions, saben que el camí per a difon-
dre la cultura és lent i amb resultats
poc visibles a la curta. Però saben
també que la cultura no aspira ni ha
d'aspirar a grans escarafalls del ti-
pus esportiu o de grans magatzems,
car la cultura no és ni militarista ni
consumista: no vol companyes. Vol
arribar a tothom, però sense imposi-
cions ni violacions de cap mena. En
aquest sentit, els esforços coordina-
dors de Xarxa són benvinguts com a
molt positius.
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Cinema

Kramer versus
Kramer •

Després d'una dificultosa jornada
en la qual ha pogut aconseguir un nou
lloc -director artístic— a l'empresa
on treballa, el senyor Kramer arriba a
casa seva, cansat, entusiasmat per
l'èxit laboral, a punt d'exclatar xe-
rrant el que li ha passat i es troba, de
sobte, amb là senyora Kramer que ja
té la maleta feta i que es disposa a mar-,
xar de casa. Amb llàgrimes als ulls vol
trobar unes paraules que expliquin el
que li passa però sols troba justifica-
cions. • ••' . •

N'està tipa, ho pot suportar-ho
més, són molts anys de matrimoni,
d'estar pendent de la casa, de quedar
anul.lada pel treball que hom ha bate-
jat amb el qualificatiu de «sus labo-
res». Vol trobar-se a si mateixa i no
suporta més el seu marit. Deixa
també el fill perquè, amb dolor, reco-
neix que ara no pot tenir, cura d'ell,

que fins i tot estarà millor en compan-
yia del seu pare. •

El senyor Kremer es convertirà en
mare de família. Això vol dir que hau-
rà de vigilar com el seu fill, d'uns set
anys, s'aixeca, es vesteix, esmorza,
l'acompanya al col·legi, el recull, li fa
el sopar, vigila que no s'oblidi dels
deures de l'escola, parla amb ell, dis-
cuteix amb ell, juga amb ell, conviu
amb ell. Una nova parella s'està for-
mant encara que sembli exagerat'
afirmar-ho.

Un any i mig després la mare tor-
na. No es parla pas d'un retrobament
de la parella. Ha quedat ben clar per
part d'ells dos que la seva convivèn-
cia s'ha trencat, però la mare reclama
el fill. És la seva mare i en té un dret.
Ara ella ja s'ha trobat a si mateixa, ja
comença a viure en un equilibri
social-laboral que li permet reclamar
la custòdia del seu ull. Es el moment
de veure el cas «Kramer contra Kra-
mer». És el moment en què l'actor que
fa de senyor Kramer s'exclamarà del
fet que, tradicionalment, un jurat
sempre s'inclina per atorgar la custò-
dia dels fills a la dona perquè so-
breentén que una dona pot fer millor

El senyor Kramer ha de fer també de senyora Kramer

de mare que un pare. M'explico? El
que no faré és explicar-vos res més
del film car s'ha de veure per a poder-
16 discutir.

No es tracta que prenguem part a fa-
vor d'un o l'altra. En aquesta pel·lícu-
la els únics que són dolents són els ad-
vocats que utilitzen qualsevol recurs
per a debilitar el crèdit personal que
pot donar qualsevol dels dos litigants
en favor del seu client. A propòsit d'a-
questa pel·lícula s'ha dit que per pri-
mera vegada es veu aquesta proble-
màtica des del punt de vista de l'ho-
me. És i no és exactament així. Diria
més bé que per primera vegada no ós
vol disminuir la figura del contrari ni
és vol establir bo i un dolent. La dona
marxa de casa, però té les seves
raons. Torna a la ciutat on viuen els
Kramer i vol tenir de nou el seu fill i
tots creiem que és vàlida aquesta de-,
manda. Quina solució és pot prendre?
No penso pas dir-vos la que ofereix el
director encara que, en realitat i tal
com es podia preveure, no se'n dóna
cap de determinant

Però, en arribar al final, hem vist
com una nova parella ha vençut les
dificultats pròpies d'un inici de rela-
cions més vinculants i, atenció, com
la societat marca els límits i camins
per on hem de caminar, tant les dones
com els homes, per tal de no trencar
l'ordre comercial establert. Perquè al
senyor Kramer no se'l perdona ni jus-
tifica ni tan sols s'intenta comprendre
en la seva nova tasca com a pare-ma-
re. Si el paper de la dona a casa seva
resulta alienant, la de l'home, treba-
llant a l'oficina tampoc no és flors i
violes. :;

Curiosament, de la senyora Kramer
no se'ns diu gran cosa. Al comença-
ment ens explica una mica les seves
preocupacions, però no hem viscut l'e-
laboració d'una decisió molt compro-
mesa i que sols pot arribar com fruit
d'una sèrie de reflexions madurades
dia a dia. Tampoc no veiem res del
que fa durant aquests 18 mesos que
està apartada del seu fill, ni del que
pensa fer, ni amb qui viu en tornar a
Nova York. I és que la història de la
senyora Kramer —encara no ho heu
endevinat?- serà l'argument d'una
altra pel·lícula que ja estan comen-
çant a preparar. •', ;- - , . . . . . . • '

I és que tot això del cinema no sig-
nifica res més i res menys que peles,
peles i peles. I nosaltres discutint la
jugada com si resi s : , „ ; ,

/ ANTONI KIHCHNER
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Teatre

Recerca
de la recerca

De moment és un cicle curt i amb
molt d"experimental, però podria
convertir-se en una mena de constant.
Qui sap si per reprendre i ampliar al-
gun antic intent. El cas és que a la
Fundació Miró ha començat la pre-
sentació d'espectacles de grups diver-
sos, amb la intenció de portar a Bar-
celona aquells muntatges sorgits «a
comarques» que tinguin prou entitat
perquè s'afavoreixi la seva difusió, í
d'altres produïts a Barcelona mateix
per col·lectius més o menys «under»
que no troben sortida fàcil degut a l'e--
tem problema de local. La idea no és
restrictiva, però sí que ho ós la línia
que es vol donar a aquestes represen-
tacions. La condició és la recerca, i
recerca és l'expressió clau.

El primer cicle (que es pensa que
hauria d'arribar fins al maig, en rè-
gim de caps de setmana) ha començat
amb La Puntaire, del Grup l'Olla, d'A-
renys de Mar, i seguirà amb Teatre

Taloutal, de Sabadell, i el seu imagi-
natiu Agafaquí (L'HORA, n.° 51).
Després ja tot queda més penjat, pel
que fa a programació, perquè hi ha
pendent la possibilitat d'un show
Lindsay Kemp; possibilitat lligada a
unes circumstàncies que no tenen res
a veure amb aquesta història. Ja que
hi som, diguem que Lindsay Kemp es-
tà buscant teatre per dur a Barcelona
Somni d'una nit d'estiu, que és el seu
tsuccés» europeu d'aquesta hora.

Resulta, doncs, que un grup d'A-
renys, l'Olla, ha pres pel seu compte
el mite de la puntaire i n'ha fet un es-
pectacle, La Puntaire (Virgo Fidelis)
(1). Si la consigna era la recercà, s'ha-
via de començar per aquí. Amb textos
de diversos autors, des de Manuel Ri-
bot i Serra fins a Maragall o Verda-
guer, la proposta pretén ser, segons,
diuen, una recreació crítica però res-
pectuosa. Sigui o no sigui així (respec-
tuosa, vull dir), quan el grup va intuir
que en el tema hi havia espectacle, el
que els va interessar va ser la possibi-
litat de sàtira que oferia; i van tirar
per aquest camí perquè no n'hi havia
cap més. La prova és que l'obra asso-
leix realment el seu to quan la ironia
és més aguda i quan els elements es-

cènics s'utilitzen més decididament alj
servei de la intenció real del muntat»!
ge. La cosa quedaria, per tant, en una!
mena de mordacitat suau i, si voleu/t
portada amb una certa delicadesa. La^
iconoclàstia, a mig camí de Bufluel ij
Joglars, es va desplegant amb una)
evident voluntat de no relliscar.; Laf
preocupació, però, deu haver estatj;
que els personatges quedessin massa'
reals i això és el que han volgut tren-f
car: el discret ús de màscares i els pa-1
pers femenins incorporats per actors i
barbuts, van per aquí. ; . *j[

El muntatge dels textos (llevat d'al-|
gun recurs massa fàcil) és acurat, la |
direcció prou imaginativa i l'esceno-^
grafia pensada per a servir al conjunt-1
El problema és fer funcionar tot això, i
amb un total de catorze actors, en un
espai que no és un escenari de teatre i
on, per tant, la profunditat s'ha d'in-
ventar. Cal considerar aquest punt
perquè les vacil·lacions que a vegades
es produeixen en són conseqüència. I
La Puntaire és, sense dubte, un espec-
tacle interessant.

ANTONI BARTOMEUS

(1) La Puntaire (Vlrgo Fidelii). Muntatge amb textos
de diversos autors. Grup 1011a, d'Arenys de Mar. Di-
recció i adaptació, Jordi Pons.

Porta dels bergants RAMON BARNILS

Roja, Catòlica. I una mica esquerdada
cAntes una Espaüa roja que una Espaòa rota». Calvo

Sotelo, totalitari, de dretes, 1936.
«Antes una Espana catòlica que una Espadà rota».

Santiago Carrillo, totalitari, d'esquerres, 1939.
De manera que quan és l'hora, aqueixa gent s'oblida

del que és secundari, ser ric o pobre, i es concentren en
el que és essencial, dominar o ser dominat. Si us plau,
si us plau, que no em surti ningú ara amb el divertit
dogma científic que el ric domina automàticament per-
què és ric; més aviat és a l'inrevés, que el dominador
automàticament esdevé ric. De la mateixa manera que
primer va ser l'ou i després la gallina: l'ou que surt de
la gallina no és la mateixa gallina, sinó unà altra. No
barregem.

Després de les eleccions al Parlament sembla que s'-
ha produït un cert abaltiment entre els sectors que en
diuen, quina gràcia, d'esquerres. Diuen que han perdut
les eleccions.

Ben mirat ja tenen raó, ja, si seguint el divertit dog-
ma es consideren més pobres que no oprimits; si, com
els leaders totalitaris citats, s'estimen més un Estat es-
panyol, una Espanya sense esquerdes que una penínsu-
la virolada.

En efecte, una Espanya granítica, d'un sol bloc, catò-

lica o roja, és igual, és fàcil de controlar-ne, de dominar-
ne i de manar-ne les masses indefectiblement inverte-
brades, el ramat de subjectes. Als dominadors, als tota-
litaris, això és el que més els importa: dominar, tenir el
poder. Catòlic? Roig? Bahl Tàctiques, mitjans. La qües-
tió és manar, dominar, expandir-se, imperar.

Que el resultat de les eleccions preocupi a Suàrez,
Gonzàlez i Carrillo és lògic, i coherent amb el seu dog-
ma: que primer s'és ric, i a continuació es domina i
s'impera.

En canvi, per als qui creiem que el pecat original no
és la riquesa —qui en tingui més que sopi dos cops—, si-
nó el poder, el bloc granític, la unitat-unitat-unitat, per a
nosaltres, el resultat de les eleccions significa una es-
querda en el bloc granític, totalitari, catòlic o roig és
igual, dominador, imperant.

Si als totalitaris de tots colors, el que els preocupa és
la solidesa del monòlit, d'aqueix monòlit, endevina què
ha de preocupar, als multicolors amics de les llibertats.

És a dir que aquells per a qui la pobresa econòmica
és posterior, i no anterior, a la pobresa de llibertat.

Al cap i a la fi, la pobresa econòmica és part, ni úni-
ca ni única determinant, de la pobresa dels individus i
dels pobles.
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Música

La nova
afecció al jazz

D'un cert temps ençà sembla que es
confirma clarament allò que ja he in-
sinuat repetidament en molts dels co-
mentaris publicats en aquesta matei-
xa secció des de fa molt de temps: es-
tem assistint al rellançament en pro-
funditat de l'afecció jazzística a casa
nostra, a la qual s'està sumant una
part no gens negligible de l'afecció
musical jove, decebuda probablement
de la situació de crisi endèmica en
què es troba el món rocker.

Després dels grans èxits assolits per
la representació d'ECM i per Dizzy Gi-
Uespie al Palau de la Música Catala-
na, després de la recent actuació.
d'Archie Shepp al Casino de l'Aliança
del Poble Nou, i també després de tot
el seguit de recents vetllades d'interès

celebrades tant a la barcelonina Cova
del Drac com a la Jazz Cava de Te-
rrassa, i a l'espera de l'actuació que
Art Blakey i els seus Jazz Messengers
protagonitzaran aquest dimarts al Pa-
lau de la Música Catalana, sembla
ben clar que assistim a un rellança-
ment insòlitament espectacular d'una
afecció que, com la jazzística, molts
comentaristes havien donat ja pràcti-
cament com a desapareguda des de fa
molt de temps.

El fenomen al qual estem assistint
en aquests moments és lògic i natural,
sobretot si hom té en compte l'esgota-
ment al qual sembla haver arribat ja
el rock, i amb ell tots els seus derivats
directes o indirectes, i també el peri-
llosíssim estancament en el qual sem-
bla trobar-se la música popular actual
catalana, allò que tots plegats vam a
convenir a denominar com a Nova
Música o Música Laietana. Aquest es-
gotament i estancament d'unes fór-
mules que únicament sobreviuen qua-
si per la inèrcia pròpia, està donant
pas una vegada més a una de les ex-
pressions musicals amb una major ca-
pacitat de renovació, com és evident-

ment el jazz. Això és el que explica
l'atenció cada vegada més gran que
sectors ben nombrosos de l'afecció
musical més jove està atorgant darre-
rament a les manifestacions jazzísti-
ques de veritable interès, com ho de-
mostra l'assistència d'una part impor-
tant d'aquest públic a alguns dels con-
certs abans esmentats.

La sessió d'Art Blakey i els seus
Jazz Messengers, anunciada per a I'l
d'abril a la nit al Palau de la Música
Catalana de Barcelona, pot confirmar
clarament aquestes previsions. A un
quart de segle de la constitució del cè-
lebre conjunt format per Art Blakey i
Horace Sal ver, els Jazz Messengers
continuen existint, a desgrat de les
successives transformacions operades
en la seva formació. Art Blakey ha
continuat al front del grup al llarg
dels darrers vint-i-cinc anys, i compta
ara amb el suport de Charles Fam-
brough al baix, Bill Pierce al saxo-te-
nor, Valeri Ponomarev a la trompeta,
Bobby Watson al saxo-alt i James Wi-
lliams al piano, a més del mateix Art
Blakey a la bateria.

JORDI GARCIA-SOLER

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

ESPECIALITATS
Formatges: Tupí

Serrat d'ovella,
entre d'altres

Gran assortit de vins

Elaboració pròpia de patés

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

Degustació: Cada vespre de 9 a 12

Muntaner, 477 - Barcelona-21
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Religió

El rol de l'Església
en la unitat
europea

£1 dia 21 de març, a l'abadia italia-
na de Montecassino, s'esdevingué un
fet que, a pesar del migrat relleu que
li han otorgat els observadors, recla-
ma l'atenció dels qui miren de seguir i
desxifrar l'orientació que va prenent
el pontificat actual.

S'inaugurava aquell dia, en l'histò-
ric monestir, la commemoració del
quinzè centenari del naixement de
Sant Benet, un dels personatges més
captivadors dins la llarga crònica de
l'experiència monàstica. I, amb motiu
d'aquesta efemèrides, els ambaixa-
dors acreditats davant l'Estat italià i
davant l'Estat del Vaticà -tots havien

El missatge del Papa a Montecassino considera l'Esglèsia com element unificador de
Europa.

rebut una invitació dels papa Joan
Pau I I - feren cap a Montecassino. Hi
eren presents fins i tot l'ambaixador
soviètic i els seus homòlegs de Txecos-

CULTURAL

Una cultura
en marxa
per atot
un poble

Carrer Ampte, 35 Barcelona 2

1708-1802
Anys de presència anglesa a Menor-
ca. El Gin és a Menorca la beguda po-
pular per execel.lència, un costum que
data de les dominacions britàniques
durant gairebé un segle.

DISTRIBUCIÓ: A. BONAVIA
C/ COMERÇ," NÚM. 29 . B - 3

TEL 319 66 81

XORIGUER,
MENORCA

lovàquia, de Iugoslàvia i d'Hongria.
Escoltaren el representant del Papa,
el cardenal Agostino Gasaroli, assisti-
ren a la missa, dinaren, visitaren una
magnifica exposició de manuscrits an-:.
tics i escoltaren un concert abans de
retornar cap a Roma.

Davant d'aquell auditori diploma- •
tic, el cardenal secretari d'Estat, .,
Agostino Casaroli, llegí un missatge
del Papa. Joan Pau II, fent referència :
en el seu missatge a la Conferència*
d'Helsinki sobre seguretat i cooperació,".
els deia: «Des de fa molts anys, hom i
treballa lloablement per una unió eu- \
ropea, parcial encara, i alguns passos
jurídics i institucionals s'han fet en
aquesta direcció, de manera que s'-
han despertat moltes esperances en
les nacions interessades. Per això,
m'és agradós de desitjar el retorn i la
recuperació de la unitat moral i espi-
ritual operada per sant Benet de ma-
nera que s'estableixi un clima estable
i sincer de concòrdia, de comprensió,
d'ordre, i, per tant, de pau, entre tots
els pobles d'Europa».

Ben segur que alguns o molts dels
ambaixadors no estaven massa ave-
sats a considerar San Benet com a
«mestre i pare del seu poble» ni a mi-
rar l'Esglèsia com l'element unifica-
dor d'una Europa que, sense l'Esglè-
sia, no hauria estat res més que una
entitat geogràfica, segons l'expressió
que féu servir el cardenal Casaroli.

El marc de representació política
que envoltava l'acte celebrat a Monte-
cassino no ha de restar ni pot restar
inadvertit. Aquest marc precisament
fa endevinar que en el pensament del
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Papa Wojtyla hi nia la il·lusió d'una
espècie de neo-cristiandat: l'Esglèsia
catòlica, amb el suposat vist-i-plau de
les societats civils, jugaria el rol de
força unificadora de la nova Europa
unida. .

La vessant espiritual d'aquest pro-
jecte, pel que sembla, el Papa la vol
marcar amb una estratègia significa-
tiva, és a dir, amb l'evocació dels
grans sants de l'Esglèsia catòlica. Un
d'aquests grans sants és, evident-
ment, sant Benet, fundador dels bene-
dictins i patró d'Europa.,;,

A les portes del segle XXI, Joan Pau
II voldria trobar el rol dels sants que
van representar una acció molt signi-
ficativa en el marc de les seves èpo-
ques. El paper de sant Benet en la so-
cietat que va néixer després de l'es-
fondrament de l'Imperi romà és una
missió que enyora el Papa en l'actual
canvi de civilització.

JOSEP BIGORDÀ

Esports

L'exemple
del Sabadell

No dic que el Centre d'Esports Sa-
badell pugi a Primera Divisió d'una
manera tan senzilla com la seva ex-
cel·lent posició en el campionat faria
pensar. Li vé ara un difícil calendari
amb viatges a Vigo, Castelló, València
i Huelva, a més de rebre a la Nova
Creu Alta conjunts tan irregulars com
el Múrcia, el Palència i el propi Nàstic
de Tarragona, el qual lluita de mane-
ra entusiasta per evitar el descens al
qual ja sembla condemnat.

El Sabadell pot no pujar a Primera
Divisió però el seu exemple poden
incorporar-lo molts clubs catalans que

no acaben de perfilar ni llur persona-
litat ni llur estructura esportiva,. Els
arlequinats, que com tots els equips
modestos tenen sobre la tresoreria un
fantasma més molest que les defenses
contràries, s'han vist obligats a fer
una tasca de formació de jugadors jo-
ves per a no haver d'anar al mercat i
pagar preus altíssims per figures que
no sempre donen el rendiment desit-
jat. Precisament els problemes econò-
mics motivaren que dos dels jugadors
més destacats del Sabadell en la tem-
porada anterior, el porter Capó i el
davanter Vizcaíno, deixessin l'equip
per a millorar llurs condicions profes-
sionals a un altre lloc. . ,

També ha estat coneguda la posició
de L'actual plantilla, que es trobà amb
dificultats per a cobrar aquesta tem-
porada i fins pressionaren a través de
la vaga. Tanmateix, l'entusiasme i la
professionalitat d'aquests joves, la
majoria dels quals són catalans de
naixement o d'adopció, l'excel·lent

La paella pel mànec
Carn ofegada

Ningú no pot dubtar que els alcaldes i regidors que
iniciaren la seva tasca municipal el 3 d'abril del 79 s'-
han trobat amb unes feinades impressionants i que
molts d'ells sacrifiquen un gran nombre d'hores a l'a-
juntament. Però tot i això, n'hi ha que encara tenen mo-
ments per a dedicar-los a alguna afecció. Aquest és el
cas de l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, el socialista.
Jaume Casanovas, que de tant en tant encara es tanca
a la cuina de casa seva per a preparar algun dels seus
plats. Ell és qui aquesta setmana ens n'explica un per
a la nostra paella. • ' •

—Com es diu aquest plat?,,.
—Jo li'n dic carn ofegada.
—Qué necessitem per a fer-lo?
—És un plat molt econòmic, ja que l'ingredient bàsic

és carn de vedella, de segona classe, adequadament
trossejada. ,

—Com el fem?
—Es posa en una cassola la carn, amb llard, ceba, to-

màquet, alls, herbes. Concretament, jo hi poso farigola i
un parell de fulles de llorer. També hi va un quart de li-
tre de vi blanc i un raig de conyac. I, naturalment, sal i
pebre. '

-Tot això junt?
—Sí. Ah, i un parell de talls de cansalada, si pot ser,

que sigui una mica rància, per a donar-li millor gust.
—I un cop és dins tot això...
—Llavors s'ha de deixar coure tot junt una bona es-

tona.
—Aproximadament... ' •
—Depèn molt de la qualitat de la carn, ja que com

que és de segona, pot ser més o menys dura, però es pot
calcular al voltant dels tres quarts d'hora.

—I no s'hi fa res més? .
—Si, a part cal bullir unes cols de Brussel. les. Quan

la carn és mig cuita, s'hi afegeixen, junt amb altres
complements com patates, pèsols i pastanagues.

—S'hi afegeix alguna cosa més?
—Sí, una mica de brou de carn, el necessari. Es pot

substituir amb aigua i una pastilla de Maggi. Això de-
pèn de si el brou és prou fort. I aleshores ja només cal
deixar-lo fins que la carn estigui ben cuita del tot.

Doncs ja ho sabeu, amics de L'HORA. En aquests
temps de crisi que corren convé de conèixer receptes
delicioses i que, alhora, siguin econòmiques. Com la
d'aquesta setmana. CONXITA SOCIAS
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tasca negociadora del capità Manuel
Fernàndez i la pinya que tots ells for-
men entorn el seu entrenador, un ho-
me de la casa com és Josep Martínez,
ha superat el problema sense que la
capacitat de l'equip se n'hagi vist
afectada. És poc freqüent que un club
que travessa situacions econòmiques
delicades es trobi amb una plantilla
tan honrada i tan esportiva com la
vallesana, que oblida les seves reivin-
dicacions laborals quan salta al camp
per a defensar amb gran força la sa-
marreta del seu equip.

Encara que el Sabadell tindria pro-
blemes per a reforçar adientment la
seva plantilla si puja a Primera Divi-
sió, crec que hauria d'intentar la
proesa. Si actualment quasi mai s'om-
ple més d'un terç la Nova Creu Alta,
amb capacitat per a 25.000 especta-
dors, penso que l'estadi vallesà podria
fer molt bones recaptacions si hi des-
filessin el Barca, el Madrid, l'Espan-
yol, -el Betis, el València, la Reial So-
cietat, el Sevilla... en fi, gairebé tots
els equips que actualment figuren a
Primera.

Però això ós fer hipòtesis, perquè
com escrivia al principi, el calendari

que tenen els vallesans d'aquí al final
de temporada és com per a tremolar.
El que ha de restar per als altres
equips, encara que aquest ascens que
ara sembla probable no es consumi,
és l'exemple donat pel club arlequi-
nat. La confiança que el president
Francesc Valldeperes ha dipositat en
un entrenador com Martínez i la vista
que ha tingut aquest per a descobrir
joves jugadors i fer-hi un bon conjunt,
han estat les bases de l'èxit.

Fa un any escrivia un article sem-
blant a aquest però referit al Nàstic
de Tarragona. L'equip granat havia
fet quelcom semblant amb nois desco-
neguts que dugueren el club de Terce-
ra Divisió a Segona B i Segona A, de
la mà d'aquest bon entrenador que és
Antonio Jaurríeta. La manca d'expe-
riència i la desafortunada norma
«sub-20» que obligà un dels equips
més joves de la lliga a incorporar dos
juvenils en una alineació que formava
un bloc compacte, han dut el Nàstic a
una situació esportiva difícil en l'ac-
tual temporada. Però el seu exemple
quedà escrit i el Sabadell ha pres el
relleu.

Rera el Nàstic i el Sabadell, també

el Lleida, ara a Segona B, i el Reué*
actualment a Tercera però amb l'as-
cens a la butxaca, han adoptat aques-
ta línia de formar equips amb juga-
dors de casa i amb entrenadors arre-
lats al club, com Bujàn al Lleida i
Garcia Ramos al Reus. Els resultats
són encoratjadors, l'afecció sembla
comprendre l'esforç que aquests clubs
e s t an p o r t a n t a t e r m e per
catalanitzar-se, per trobar llurs arrels,
i promoure nous jugadors del país, i
potser gràcies a tots aquests modes-
tos, més que no al Barca i a l'Espan-
yol, algun dia no gaire llunyà puguem
assistir a una renaixença del futbol
català i sorgeixi una nova generació,
que pugui comparar-se amb aquella!
que s'extingí a primers dels 60 i que!
havia donat al Barca jugadors com;;
Ramallets, Olivella, Rodri, Gracia,
Vergés, Segarra, Gensana, Tejada i;
Ribelles, i a l'Espanyol homes com Vi-í-
centè, Argiles, Bartolí, Faura, Sastre i*.
Camps. , I

Aleshores sí que podríem parlar i
d'una selecció catalana amb una micah

de fonament.

ENRIC BANERES



OFERTES

PROFESSOR-Intendent Marcantil, amb
experiència en empresa industrial, s'o-
tiuix per a càrrec de responsabilitat
in 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 8
a 12 249 45 38 Núria o escriviu a
STOP L'HORA. Ref. 49.

Estudiant nivell universitari 3er d'In-
dustrials i Llicenciat en Filosofia I Lle-
tres, fan classes particulars d'EGB i
BUP. Escriviu STOP L'HORA Ref. 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
l'ofereix. T. 308 72 15 o escriviu s
STOP L'HORA. Raf. 58.

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

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

Llicenciada en Psicologia amb expe-
riència professional en Escolar i Clíni-
ca carca feina per • completar jornada
(escola o compartir despatx amb al-
tres professional!) Telèf. 389 00 58 o
STOP L'HORA Ref. 74.

Fotògraf de 22 anys amb equip i
cotxe, actualment sense feina, s'ofe-
reix per el qua sigui, no importa si cal
fer desplaçaments. Truqueu els 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 adreça o te-
lèfon. Contestaré tothom.

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

• ;

Vende per mili moto Bultaco 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
da Vallcarca. Superfície parcel·la 510
m2. edifici 1.000 m2. Façana a 2 ca-
rrers. 3 plantes mi» soterrani Garat-
ge. Jardí ampli amb piscina. Aire
econdicionat. Parquet. Preu 18 m.
Sense soterrani. 13 m. Condicions •
convenir. Informació o visites. T.
2 1 3 5 7 0 8 matins, Sra. Núria.
STOP L'HORA, flaf. 8 1 .

À Cornellà venc o llooo local com-
post per tenda (50 m1.) i sotan
(450 m'.l nna cintrica cA Eduardo
Gibert junt Eduardo Clavé. Trucar T.
377 01 38 o escriviu STOP L'HORA.
Rsf. 48.

^iQBr. L'HORA
PETITS ANUNCIS

L'HORA DE CATALUNYA ha craat aquaata nova eecció da patits
anuncis com a aarvai als nostras lectors, an al qual s'inciouan ofartas i
damandas da treball, compres 1 vendes intercanvis, etc. Les ofertes 1

demandes da treball aaran gratuïtes 1 podran gaudir d'un aapal an oada
cas. En als aftres oasos al preu aeri da trae-oentea (300) p·M·tm par

espai, tn ais anuncia hi aniran forçosament al n.° da talf. o da referència,
de l'anunciant.

NO ES MANTINDRÀ CORRESPONDÈNCIA DES D'AQUESTA
REDACCIÓ

Las Insercions efectuades desda la nostra radaeció aaran abonades al
comptat las insercions f atea par corrau aniran acompanyades per taló o la
quantitat da pessetes an segella da correus. . .

f

• . : . • > - ! ' "

VENDES

Menorca. CAP D t N FONT. Venc par-
cel·la 740 m2. llum i aigua s 100
metres mar i al costat de Binibtca.
Telefoneu al 254 34 02 . STOP L'HORA.
Ref. 93 .

Venc fotocopiadora Canon 6.000
amb dos anys garantia (valor orig.
750.000 ptts.) par 600.000 ptas.
pagament a convenir. T. 217 0 6 1 8 .
Domènec Nebot. Raf. 54.

Venda estufa Butathermix. mod. 3 1 8
OS, gran. quasi nova, per 10.000
ptes. Ti. 803 60 39 o escriviu i STOP
L'HORA Raf. 85.

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

Es ven 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 Molt bé da preu. T. 2 1 1 0 5 55.
STOP L'HORA. Raf. núm. 79 .

DEMANDES

10 venedors 1 venedores per i Ei-
vissa tota la temporada d'estiu (juny
a setembre). Escriviu indicsnt edet
sexe i idiomes • STOP L'HORA Ref.
97 (només contestsré qui m'interes-
si). - . . . .

Per • botiga da mobles necessitem
professional amb experiència i capaç
da responsabilitzar-se del negoci i sia
empleats. L'establiment és ubicat •
Barcelona capital. Envieu currículum
vitee e STOP L'HORA Ref. 98 (reservi
absoluta).

LLOGUERS

Llogaria masia (en bon estet). No méa
de 10.000 ptes. Zones Indicatives: 0
Ripolièa. B Bergadé, La Garrotxa. El
Montseny, etc. Escriure a STOP L'Ho-
ra. Ref. 82 o telefonar ai 2 4 8 3 9 59

Busco pis lloguer zona Sarrià. Gò-
tic. Eixampla o Gràcia, màxim 2 hab. i
tslèf. Pagaré fins a 8.000 ptes. Oe
part. a part Escriviu STOP L'HORA.
Ref. 52.

Pegerie fina 15.000 pessetes de llo-
guer mensusi pis zona Eixampla.
Escriviu a STOP L'HORA, Ref. 37 .

D/VERSOS

Centre de reieció social I matrimo-
nial par a persones nies i separades.
Cerqui ta seva parella. Màxima serio-
sitat. Carrer Ecuedor núm. 53, entre-
sol 4 * B-29 T. 322 45 52. STOP L'-
HORA Ref. 100.
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ESTER AGUADO

EN TENEN PER ESTONA...
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Passades les eleccions al Parlament de Catalunya, diu que es van

reunir l'Honorable Tarradellas amb el conseller de Sanitat, el comu-
nista Ramon Espasa.

En algun moment de la reunió, o potser en sortir, una altra persona
que corria per allà s'apropà per a fer brometa amb el conseller de Sa-
nitat: «Apa, que després dels resultats ja et queda poc temps d'estar
aquí eh I».

I diuen que el President, des de la seva alçària, somrigué i tustant
l'esquena de Ramon Espasa li digué: «No et preocupis, Ramon, que
com que aquests no s'entendran entre ells, encara en tenim per una
bona estona d'estar aquí dins».

EL FIL DIRECTE
DE TRIAS FARGAS

Era una vegada el dissabte se-
güent a les eleccions al Parlament
de Catalunya. Era una vegada un
petit self-service on dinaven Miquel
Coll i Alentorn, el número dos de
CiU, la seva esposa i un matrimoni
amic.

Naturalment, el tema de la con-
versa eren els resultats electorals i
l'esdevenidor del país. I vet aquí que

I l'amic li pregunta al senyor CoÜ i
r^-J Alerton: «I què passarà amb el su-

j t | J | I pergovernador d'UCD?».
—f^l í^ l Don Miquel somriu i respon prest:
Jt'j^t^sM -Tfl es t£ tot a r r egia t > EJ govern es re-

entre les diverses conselle-
i »

V *

li M a d r i d ' a m b F u e n t 8 S

deien de no ser surar-

NOSALTRES ENTRÀREM AI
«QüEEN ELIZABETH ED» '

Fa pocs dies arribà el port de Bar-
celona el vaixell més gran del món,
el «Queen Elizabeth n», una nau de
tot luxe, immensa, autènticament
impressionant. i

Tal com deien els nostres com-
panys de l'«Avui», hi havia tota me-
na de dificultats per a que la premsa
pogués entrar a donar una ullada a
l'interior del vaixell, car es toparen
constantement amb una negativa
terminant. Però entrar-hi no fou im*
possible, ja que la nostra companya.
Pilar Viladegut, fou l'única persona
de premsa a qui fou permès d'entrar
i fotografiar l'elegant nau. . :|.

Així va poder captar amb la seva
càmara detalls curiosos com el d'a-
quest bonic mini-golf que hi és ins-

tal·lat. Afortunadament, això de na-
vegar ja no. ós tan oscil·lant com
abans, perquè si no ja m'explicareu

les dificultats que hi hauria per en-
certar la piloteta al foradet amb el
balandreig incessant de la nau.

EN COLL I ALENTORN
NO DEIA RES

La nit electoral, carregada de
corredisses, de sorpreses, de li-
potímies, etc, fou també rica en
anècdotes. Quan tot just era
mitjanit van començar a sortir
els primers resultats i, sense que
es pugues dir que afirmessin res
definitiu, ja era possible d'anar
preveient el retrocés.de l'es-
querra i la victòria de Conver-
gència i Unió.

Els periodistes, hàbils i llargs
ells, veient els números que
apareixien a les pantalles, co-
mençaren a assetjar el líder
convergent, Jordi Pujol, el qual
corria pels locals agafat de bra-
cet amb el líder d'Unió, Miquel
Coll i Alentorn. En Pujol contes-
tava satisfet totes les preguntes
dels «Tribuletes» de torn, però
cada vegada acabava dient, ne-
guitós: «Però preguntin-li al sen-
yor Colli», o bé «Oi, senyor
Coll?»

Malgrat les seves peticions,
els canallescos periodistes conti-
nuaren impertorbablement
adreçant llurs preguntes al fu-
tur honorable. Una de dos, o el
senyor Coll i Alerton és molt ca-
llat de mena, o el senyor Pujol
garla massa.

«CEPOS» DESMUNTABLES

El «cepo» per a automobilistes mal aparcadors ha esdevingut gai-
rebé un «papus» de malson per als nostres conductors, d'ençà que l'A-
juntament democràtic el va implantar.

A Madrid, tanmateix, ja fa quatre anys que funciona. Però de vega-
des es troba amb resistències inesperades. Així, un ciutadà se'l va tro-
bar posat a la roda, i sense pensar-s'ho gens ni mica agafà la caixa
del bricolage i va procedir a desmuntar-lo peça per peça, cosa que, se-
gons sembla, no és gens difícil.

Acabada la delicada operació, en va fer un paquetet i, honest ell,
l'envià a l'Ajuntament de Madrid palesant que es negava a pagar la
multa. Falta saber si el regidor de torn se'n conformarà o s'acollirà a
escatir la matricula de l'infractor i empaitar-lo fins a fer caure da-
munt d'ell tot el pes de la llei.

La geganta infiltrada ANNA BALLETBÒ

Crancs russos i regulació de plantilla a Seat
Aquí els màxims representants de la premsa «cana-

Hesca», ens atipem d'allò més.
Encara no fa ni quatre dies a l'Hostal del Sol, en el

barceloní Passeig de Gracia els caps de la SEAT varen
convidar a dinar els representants especialitzats dels
mitjans de comunicació per a informar-los de la regula-
ció d'ocupació. Com els nostres soferts lectors i lecto-
res saben, l'esmentada regulació afecta més de 25.000
treballadors de les factories de Barcelona i Martorell i
comporta un mes sense treball per tal de donar sortida
als estocs. Aquests 30 dies seran repartits en quatre
tongades i els treballadors cobraran aproximadament el
67,7% del salari real que serà abonat principalment pel
fons d'assegurança de l'atur i completat per l'empresa.

Bones bé, els nostres companys, que com tots nosal-

tres tenen «gust de ric i butxaca de pobre» varen
entaular-se i desbordaren l'àpat per una miçjana de
5.000 pessetes per barret

Sort que-no eren gaire més de vuit o deu. El dinar
que es van cruspir va ser, segons pròpia definició d'un
dels «canallescos» assistents, «francament apetitós» í
combinat principalment a base de dos plats entre els
quals destacaven: salmó fresc a la salsa de xampany,
ostres, aguacate farcit de cranc rus, angules d'Aguina-
ga i altres divines «delikatessen» regades amb un bon
vi. . •

Per cert que ni els representants del Comitè d'Empre-
sa ni els nois de les seccions sindicals hi eren presents.
I doncs 1
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BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ

E'HORA:
de Catalunya

NOM f 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 . . . . . . c5.000 ptes.

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Senyora, 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
ITITULAR
DATA

' Signatura

Un cop omplert
tnvtar-ho a
L'HORA DE CATALUNYA
Aribau, 80, «tic, 1.*
BARCELÓ NA-38

DILLUNS, 31

Conferència: Per encetar la
setmana, la del CID0B-TM
(Llúria, 125, a les 20 hores).
Parla el professor Jesús M.
Rodés I el tema és «La Confe-
rència de Seguretat i Coope-
ració a Europa». Serveix per a
cloure el curset de relacions in-
ternacionals que s'hi ha desen-
volupat.

Música: S'acaben els recitals
que el grup del Pafs Valencià Al
Tall ha anat fent durant vuit
dies al Eatre Romea. L'especta-
cle es titula «Quan el mal ve
d'Almansa...)» I el recomanem
a fons.

TV: Malgrat que comença Set-
mana Santa, hi ha poca cosa a
destacar. Continua «El legado
de juventud» a l'espai «Gran-
des relatos» i, a la segona cade-
na, «Mós allà» parla d'«Ufología
mexicana».

v\
Cheryl Campbell a tLegado
de juventud» (tota la setma-
na)

DIMARTS, 1

Música: És important de desta-
car avui el concert de Jazz del
grup The Jazz Messengera so-
ta la direcció d'Art Blakey. És
al Palau, a les 21 hores, i ben
segur deixarà contents els nom-
brosos afeccionats jazzístics del
pals.

A la mateixa hora, a Sant Felip
Nerí, Solistes de Catalunya,
dirigits per Xavier Güell, amb
Josep M. Colom piano i Jau-
me! Francesc violi, interpreten
tres obres de Mozart.

TV: No oblideu que avui podeu
veure al circuit català «Signes»
al migdia i «Musical exprés»»

a la tarda. Si us interessa el fU-
menc, al UHF (22.45 hores) t *
nim «Ayer y hoy del flamen.
co», primer episodi que estudia
les formes clàssiques d'aquesti
música. •«

DIMECRES, 2 I

Avui hi ha fira 8 Cervora, capi-
tal de la Segarra. |

Música: Destaquem el concert
del Palau (20 hores), «El mottt
i la cantata breu», a càrrec da
l'Orfeó Laudate dirigit per Àn-
gel Colomer. Les obres seran
de Brítten, Sibelius, Bruck-
ner, Franck. Weber i Criar-
pentier. |

TV: Recordeu que hi ha «Dt
bat a bat». A la tarda, Amparo
Soler Leal serà «La tieta d'A-
mèrica» en l'episodi de «Mare I
fill». I tot seguit, podreu veuré
el Museu de Tossa a «Els mur
seus».

Al circuit estatal, «Cine espa-
fiol» ens ofereix un film ploraner
de Vicente Escrivà, «Johnny
Raton», amb Robert Packer
Luis Oóvila. També hi surt, de
secundari, el José Sacristàn.
L'antologia de la sarsuela et
dedicada a Amadeo Vives.
per acabar, una meditació qua-
resma! a càrrec del bisbe d'Os*
ca (23.50 hores).

A la segona cadena la cosa m!
Hora. A Musical express (2
hores) hi surten El vi» Costello,

Sisa a cASusical express» (di-
mecres)
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CONXITA SOCIAS

Sisa. Bonet de San Pedró, La
Bullonera, Los Salvajes, Pa-
sadena Roof Orcheatra, Da-
niel Víglietti, Mike Oldfield I
fa Mondragón, i algun més que
em deixo.

DIJOUS, 3

A part de ser Dijous Sant, ht ha
fira a sant Vicenç dels Horta,
comarca del Baix Llobregat. Re-
cordeu que aquests dies són
propicis a determinats costums
cerimonials d'Interàs antropolò-
gic, com els timbals de Calan-
da (dijous i divendres a la nit) i,
més a prop, la processó de Ver-
ges, entre altres.

TV: «Les nostres coses» és de-
dicat avui a les «Institucions
científiques». A les 14 hores,
s'estudiarà el «Drama litúrgic»
i els llocs on es conserva. A les
16.45, Patinatge artístic des
de Jaca. Més esport a les
19.30, la final de la Copa del
Rei de bàsquet. I a les 21.30,
film adequat als dies, «El dia
en que murió Cristo», dirigit
per James Ceilan Jones i in-
terpretat per Chris Sarandon,
Colin Blakely, Hope Lange,
Keith Mitcheli, etc.

A la segona cadena, «Encuen-
tros con laa letras» ens ofereix
entrevistes amb Andrés Sorel,
Torrente Ballester i Faustino
Qonzélez Aliar.

DIVENDRES, 4

Avui és festa major a Cardona,
comarca del Bages, i a Sant
Cugat de Vallés, si no és que
es canviT pel fet de ser Diven-
dres Sant, dia més propici a po-
sar discs de música clàssica
que no a fer festa major.

TV: El tradicional concert de
Pascua, «El Mesias» de Haen-
del, ha estat traslladat avui a
les 14 hores. A les 19.45, un
altre film de bons sentiments,
«La pequeAa arca», de Jamea
B. Clark, amb Theodore Bikel,
Geneviève Ambas i Max Croi-
aet.

•Però recomanem de totes totesT
que us passeu a la segona ca-
dena, a les 21.15 ofereixen una
obra mestra del cinema, pel·lí-
cula d'extraordinària qualitat ci-
nematogràfica i humana. Es
tracta de «Dies Irae», de Cart
Theodor Dreyer, violent atac a
la intolerància religiosa. No us
la perdeu.

AVENÇ PER A LA
PROPERA SETMANA

A MÉS A MÉS

Pasqua ós un
temps reconeguda-
ment bo per a les es-
trenes de cinema i
en tenim de força in-
teressants.
A l'Aquitània, Florida
i Montecarlo s'estre-
na l'últim Blake Ed-
wards. «Ten (10)»,
amb dues bases se-
gures com Julie An-
drew i Dudley Moo-
r« i ia possibilitat de
veure de prop ei mite
eròtic, Bo Derek.
Els nanos i els adults
s'ho passaran «pipa»
amb Star Trek»,
aventures espacials
de gran espectacle.
La teniu al Bosc, Ba-
'aftà, Rio i Urgell.
Al Petit Pelayo arriba
amb retard «Mamà

aangríenta», de Ro-
ger Corman, amb
Shelley Winters i un
Robert De Niro
principiant Molt re-
comanable pel seu
tractament del món
dels gàngsters.

I al Tívoli, «Justícia
para todos», de
Norman Jewiaon,
amb Al Pacino d'in-
tèrpret nominat a
l'Oscar. Va de co-
rrupció judicial als
USA.

Com que L'HORA és
quinzenal per Setma-
na Santa i no reapa-
reix fins el 14-15
d'abril, avancem al-
gunes coses interes-
sants.

Dilluns, 7: Els Co-
medianta inicien un
seguit d'actuacions,

sense determinar en-
cara el local.
Dimecres, 9: Con-
cert al Palau (20 ho-
res) amb Alber t
Giménez Attenelle
al plano interpretant
Brahms i Ravel.
Dijous. 10: Solistes
de ; Catalunya al
Conservatori, amb

Xavier Güell director
i Josep M. Colom al
piano, interpretant
Mozart i Toldré
(Bruc, 112).
Divendres. 11 : El
grup de rock britànic
The Police actua
una sola vegada al
Pavelló del Joventut
de Badalona.

John Wayne a *El dia mds largo» (diumenge)

L'equip de «Star Treia

DISSABTE, 5

Cal suposar que avui, dissabte
de Glòria, les coses comença-
ran a normalitzar-se.

«Sébado cine» ena ofereix «La
túnica sagrada», d'Henry Kos-
ter, amb Richard Burton, Jean
Simmons, Victor Mature, etc.
ÈS la primera pel·lícula en Clne-
mascope o sigui que, si TVE fa
com sempre, en veurem la mei-
tat} retallada pels laterals.

Més Interès ofereix la segona
cadena, on «La Clave» es dedica
al tema del trànsit. El film óa
«Mecànica nacional», de Luía
Alcoriza, deixeble i amic de
Buftuel, surreallsta i cruel. Re-
comanable.

DIUMENGE, 6

Ja és Pasqua i tenim fira a Al-
menar (Segrià) I a Mora d'E-

bre, I festa major a Agullana
(Alt Empordà).

Exposició: A la Fundació Miró
s'acaba avui l'exposició «Ela
quaderns de camp de Jullo
Caro Baroja». ÉS a l'espai 8.

TV: La notícia televisiva més
destacada és la projecció de la
superproducció «El dia méa
larg», recordada segurament
per tothom. El sistema serà el
mateix de «Cleopatra», és a dir,
dues parts separades per les
notícies. Comença a les 19.45.
Recordem que hi intervenen
John Wayne, Robert Ryan,
Henry Fonda, etc, etc.

«Mujèrea de Marrakesh» és el
document de la segona cadena
(17 hores) i comença el nou
programa de José Antonlo Jàu-
regul, «Espana entera» (20.30
hores). A les 21.30, el film
«Los feiicea sesenta», de Jai-
me iCaminD. amb Yelena 8a-
marfna, Daniel Martín i Ger-
men Coboa, Bona ocasió per a
revisar una gran esperança d'a-
quell temps. - •
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La serra de Guara
Situada a la provincià

d'Osca, la serra de Guara
s'aixeca a seixanta quilò-
metres de la serralada piri-
nenca.

L'esmentada serra és el
punt més elevat de la zona
que molt bé es pot anome-

'• nar el subpirineu d'Osca.
La seva alçada màxima co-
rrespon al pic de Guara de
2.077 m. Com es pot obser-
var però, amb altures com
aquestes, per aquelles con-
trades hom no hi trobarà
neus perpètues ni muntan-
yes altívoles, però en canvi

' podrà albirar uns paratges
grandiosos, serens, que pro-
porcionen, fins i tot, una

certa sensació d'aclapara-
ment.

Aquest massís aragonès
passaria totalment desaper-
cebut si no fos perquè s'hi
troba allò que no es pot ob-
servar en cap altre lloc
d'Europa: un conjunt de ca-
nons veritablement excep-
cionals. N'hi ha alguns,
com ara l'engorjat de Ba-
rrasil, les aigües del qual
discorren per entre immen-
ses muralles de més de
tres-cents metres d'alçària.
Altres, com el barranc de
Macun, sorprenen el via-
nant per la fantasia dels
seus decorats naturals.

Però no tot són paisatges
i curiositats encisadores,
també els pobles com Al-
quezar, Bastaràs, Casbas o
Lecina presenten uns con-
junts arquitectònics que no
tenen res a veure amb la
trepidant societat que ans
ha tocat de viure. Sens dub-
te, la manca de bones xar-

COM S'HI VA?

xes comunicatives ha con-
tribuït a conservar el caire
tan rústic d'aquests vilat-
ges.

Per a tots els excursio-
nistes que es vulguin endin-
sar per aquelles contrades,
cal que tinguin present que
el clima que impera és sec.
Per altra banda, el bon cal-
çat és un estri indispensa-
ble per poder recórrer els
camins pedregosos, que
predominen a la serra de
Guara. Un altre factor que
cal tenir en compte és el fet
de l'aigua, car malgrat tot,
en segons quins llocs, n'hi
ha amb escassetat. Però la
qüestió més important, a la
qual el vianant haurà de
posar-hi els cinc sentits, són
els escorçons verinosos, ja
que és una zona muntanyo-
sa en la qual aquests rèptils
hi són en abundància; per
tant es recomanable portar,
a la farmaciola, una xerin-
ga amb líquid anti-verí.

En aquesta regió hi ha
Innombrables itineraris per
dur a terme uns més fàcils i
altres més difícils. Les ex-
cursions més dificultoses
són les travesses de Gorga
Negra, la de La Choca i la
de Mescun Superior. Preci-
sament per a efectuar
aquesta darrera travessa és

Es surt de Barcelona
per l'autopista A-7, o
bé per la carretera
nacional N-II, fins a
Lleida;
una vegada allà es continua per la
carretera nacional N-240 direcció
Monzón i Barbastro. D'allí surt una
carretereta comarcal que mena a
Alquezar, poble situat al peu de la
serra de Guara.

Distancia, en quilòmetres, des de Barcelona: 256.
Altres combinacions: Es pot anar amb el tren fins a

la població de Barbastro. També es pot anar fins a Bar-
bastro amb els cotxes de Unia de l'ALSINA GRAELLS,
els quals tenen la seva sortida a la Rda. Universitat

ISIDRE AMBRÓS

COMPLEMENTS
Encara que la set-'

mana santa sigui una'
bona excusa per anar
donar un tomb per la
serra de Guara, cal te-
nir present que a l'es-
mentada serra no hi ha
cap hotel ni cap altre,
tipus d'hostatge, excep-
ció feta d'un hostal que
hi ha al poble d'Alque-
zar. Altres llocs on hom
es pot hostatjar són a
Boltana, Aínsa, Sabina-
nigo, Barbastro o bé a
qualsevol altra pobla-
ció que es trobi al llarg
de la carretera que va
d'Osca a Barbastro.

Pel que fa referència
a queviures, val més no
refiar-se i anar a rau-
re a les ciutats abans
esmentades, car en els
poblets de les rodalies
només Alquezar, Bierge
i Abiego disposen de
botiga de queviures. .

Els únics mapes
existents sobre aquesta
regió, amb tots el seus
defectes, són els fulls
del Mapa Nacional (E.:
1/50.000) de l'Institut
Geogràfic i Cadastral,
les corresponent del
Servei Cartogràfic de
l'Exèrcit. Els fulls que
cobreixen aquesta àrea
són els núms. 210,
211, 248, 249, 286 i
287.

necessari fer un «rappeb de
• trenta metres. Pel que fa a
la travessa derBocazal de
los Gatos i del Estrecho de
B alces fa falta un bot pneu-
màtic per poder-la realitzar
íntegrament Per finalitzar,
només resta dir, que la se-
rra de Guara és un indret
pre-pirinenc que val la pe-
na de conèixer i recórrer, i
que una vegada allà hom
no és penedirà d'haver-ho
fet

so
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