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ELS LLIBRES
MÉS DIVERSOS I SUGGESTIUS

Per a obtenir el seu llibre només cal tenir llibreta i
estalviar un mínim de 5.000 pessetes durant els

dies indicats.
Si encara no té llibreta, ara és l'ocasió d'obrir-la.

Vingui a buscar el seu llibre
DEL 23 AL 30 D'ABRIL

CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA
•CAIXA-- •



Carta del director

Les pressions de Carter
A:r.:c lector:
L c Dinió pública i els estats europeus porten un parell de mesos sotmesos a

_.-M pressions nord americanes que acaben essent intolerables. £1 president
Cir.cr. obligat a donar una imatge de duresa durant la campanya electoral,
rrr.en arrossegar els estats europeus a actituds crua, si bé es poden entendre
dw d una òptica USA, un cop trasplantades a Europa resulten valorades de for-
rr.a rr.olt diierent per la gent d'aquí. Ai ciutadà mig de Catalunya, 1 jo diria que
ï*r.fcé al de la resta de l'Estat, li rellisca sobiranament la possibilitat de fer un.
bc:cci als Jocs Olímpics que s'organitzen a Moscou. És clar que la immensa
~a :r.a condemna la invasió d'Afganistan, però es considera que això no té res
i veure amb castigar uns quants atletes del nostre pals, els quals porten tres
tr.vs treballant esforçadament per anar preparats a les Olimpíades.

Carter ens demana també als europeus que els nostres estats decretin san-
r.:ns econòmiques contra l'Iran per la qüestió dels ostatges. Està molt dar que
'. acutud iraniana envers els diplomàtics retinguts és intolerable però també és
-:':. fàcil decretar sancions a l'Iran quan en ef propi país -USA, per exemple-
.-- ha milers de pous de petroli sense utilitzar i molt difícil fer-ho quan -com en
«: cas de l'Estat espanyol- la pròpia indústria depèn, entre altres coses, del
r-t.·ninistre del petroli iranià.

L actitud nord americana, en alguns casos, arriba al xantatge encobert, com
H cn el cas d'Alemanya, on Schimdt ha hagut d'atendre gran part de les de-
randes de Carter si volia assegurar la continuïtat de la presència de tropes
«rr.cncanes en l'enclavament berlinès.

F?nsar que tot això passa perquè en el decurs d'aquest any hi han eleccions
presidencials a Estats Units resulta certament aclaparador. Es un fet que el te-
~« dels Estats Units d'Amèrica i l'actitud que s'adopti enfront d'ells divideix
? i europeus. El ciutadà poc consciendat tendeix a creure oue les posicions de
;*"venció enfront els USA són el producte d'un excessiu ideologisme per part
<> >s esquerres europees. Per això és molt convenient anar creient l'entrellat
-' >s claus dels moderns imperialismes, molt més subtils que els imperialismes
à abans perquè actualment, el domini es fa sense soldats ni avions ni tancs.

Ben cordialment.

En aquest

L'HORA
PERE-ORIOL COSTA
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Cartes a

L'HORA

Mr. ROMERO
ASSASSINAT

5*->c D r»ctor:
p«« Orini, Moviment Interna-

tc-i Catòlic per la pau, es troba
'.•yvt'ru i indignat par l'horre»
~*~* iiiiumat del qual monaan-
>t* Rc-ntro. arquebisbe de San
S» .lis», hi tttat víctima.

*•• Oriní dóna el seu condol
* £"--• d El Salvador, amb el
?•«_ *-t wntím soiidaris.

<--~> tinti daltres. monsenyor
^ :*i 'o h» paoat d equeste me-
'*'* ti »tu »ngat|ament per la
*»« •Í·CÓ del mitsatga de l'E-
'•*•• •' compromís pela po-
·f»· a'« oprimit» I eia esforços
'*" • ïfin»formsció no viSíenta
-* • toc »tat salvadorenya.

»» Orini (t una crida urgent
* •« tytontita civils, militarà I
: o •:«'» d El Sarvedor:
_ - P : M U fi immediatament al
~ l l l c ' l m en i del» qui lluhan per

4 • ' • * : < • • :

_ ~ p«'tu la desviedó de la pd-
~f*« 'i»e de la reforma agriria
^ í.-o» dt la qual es pronuncia

' M«» mort.
-A<tyeu seriosament contra

f_"*' m»nttnJr mitiançant la vto-
*"c» Eyf l prtviïtgit | poders,
,̂  7Qt>nu •'• vostres u»s i al

'*' «r aTy>f $ (>, jytticjt d eqwe«s

com montafTyor
"b »a aava tang ^ » a

*? amb ala m«a pobras

Mr. Lutgl • a t t · a l
Pratldant Intamacional

d« Pax Orttti

L'ÚS DEL CATALÀ A
LA UNIVERSITAT

Sam/or Olractor:
Em raaulta difícil axpllcar la

mtva indignació quan ha llaglt •
la pramaa diària qua doa inapao*
tora dal Miniatari tí'UnrvaraUata
venfon a l'Autònoma a tinvattl-
gar» par qui no aa donavan daa-
aaa an cattallà a tranta·clnc
alumna» da dnquè da Pariodiïma
qua laa aol.Hcitavtn, i qua ai ml"
nittra Gonzélaz Saara anunciava
qua aa podrian prandra maturat
contra al profaaaor qua •» nagava
a donar clataaa wn cattaliè o, al
aaaquaia, contra al Oauttra.

Això H un§ v§rgotiY§ I vuit
manifaatar la mava total adhaaló
a la poaicló dal Ciauatra I a la dal
profaaaor Jatúa M. Rodéa, homa
da prattigl raconagut an iana·n-
yamant ó* la aava m§tètiM. Em
aambla Inadmlaalbla qua una
alumnt» qua aa aupoaa qua por-
tan com a mlnlm cinc any» aatu-
dlant a (Autònoma no aigufn ea*
paçoa a~9n\9nóm al cataiA. Abio
damoatra, com a mínim, mala vo-
luntat boicot o bé abaofuta Inca-
pacitat manta!, la qual COM no
m aatrartyaría gana. Oamottr·rt
també qua no han fití» on aon,
qua van pal mon com cooquaH*
don an tarra ocupada.

Pal qua fa al mlnittr», mia I
vaWrta praocupar·aa w la a«va
ÏM tf Autonomia UrihfrmèiUi
raapactaa maa rtitatut da Cata-
lunya an comptat da far tant da
mufiadar par una qOaatió qu* to
pròpia ünívati/tat Autònoma ha
ntdi

I n tot ca*, aqw··t afar aJuatra
moh b* raoteaUant rapottatga ao-
br» a* catau a ta umvataíw qwa
pttbOcirav fa tina quanta nufn#*
roa.

Atantamam.

M. T
èWcatone

NO ESTEM DE DOL
Sanyora;

Trobo totafmant Inadmiaalbla
QÜ9 una raviata qua a'anomana al
«Satmanari da Catalunya* aaeullt
al ooior M9n com a fona par
anunciar a< PaHamant da Cata-
lunya i ampri un» axparaalò tan
daaafortunada a la mataUta porta-
da com é» la dai «Boom naciona-
llaut.

No oompartabto gana a4 eoatr*
aantlmant I am aambla al voatra
aantímant I itm aambla pramamr
potar-ma da dol.

Atantamam.
Roaar Domingo I Pranoéa

Barcaiona

TRES
NOMENAMENTS
IMP0RTANT8

Am)ca da L'HORA:
VoWrta aprofitar aquatta* fla-

tra». an prlmar lloc, par
anotxatj·r-voa an la voatra pa-
triòtica taaca da tfrar andavam
una pubficaoiò m cataí* digna I
comactau t d attra banda, vu$ «x*
praaaar ta mava aadafaoctò par
un f ai tmponant oua orac qua no
ha tingut prou nwaò §n ala mit-
jana da comunicació I tamanta-
biamant tampoc m fa voatra ra-
vítta.

§m mtonixo al
4» «doctor honoris cauta* Qua
rtu ta Unhnmw da TOÍOM da
Uanguadoc tem tm**t*h*o a dir*
tw ai nom afranoaaat da TOVÍIOU*
ta) a tnw cataiana autèmteamam
BJustra*. con aon ai noatra pratl·
dant rHonoraWa «loaap Tanada*
9**. ai doctor Antoni M, Badia f

I a* gran poata Sahrador

Tinc ante» qua la mal prou ban
pondarada TVE amb prou fainaa
al an va far aamant I aia diària
paaaé gairabé daMparcabuL I am
aambla d'extraordinària Importén-
cia aquaat raconalxamant qua fa
una univaraltat d'un altra paia ala
mél·lta da tra» homa» qua aana
dubta n'han feta aobradamant
par a merèixer una dletinctó oom
aquaata.

Tant da bo foaaln molta mea
ala catalana capaçoa d accedir •
un reconeixement públic con
equeat

Cortllaiment
Antoni Roeell I Font

Tarragona)

LES PROCESSONS
DE SETMANA
SANTA

Senyora:
Trobo m©U tHat qua et perdin

la» tredietone, qualaavulla qua ai*
guln. Però encara éa mea triat
qua ta Setmana Santa peeal tan
eenae t>tm ni glòria an w pala
majoritàriament cristià oom al
nostra.

Efectivament, ei Cap I Caaai
no ha vist altra» pfoc·eeona qut
t— qw organitzaren laa panyat
immigrants. Ela catalana e'htn
oblidat da la solemnitat d'aquests
dies i marxen da casa buscant la
distracció, al piaer tunatio. £í re-
colliment | i« reflexió propü de
Setmana Santa han esdevingut '
purament foiktoriame per a atreu* ,,
re turtMtaa (proceeeó à» Vergee). ,
EI sentit ó* la cristiandat ha qu««
dat reduït a no-ree. I encant cal *
agrair qua •» treletein ais filma
«Si deia cfevemesl *

Joan P. Soler



Anticonceptius:
Per evitar

situacions embarassoses.

CAP EMBARÀS NO DESITJAT
CAP EMBARÀS NO DESITJAT

CAP EMBARÀS NO DESITJA?

Que tothom tingui els fills desitjats.

•POLÈMICA RFC-OMANArirt np , ^ QENP.RAr.lTAT

Planifiqueu la família
XXAVIER CAPDEVILA

Quan la catrpanya havia estat tot
just presentada i havia començat a
«aviar-se el material a ajuntaments,
metges, centres sanitaris, sindicats,
partiís. entitats feministes i juvenils.
una ordre personal del President Ta-
radeiUs va fer deturar-la adduint
problemes burocràtics car Ia campan-
ya no havia «sut aprovada p«l Con-
sell Executiu; ei conseller Ramon Es-
pasa era de viatge i algú va afirmar
que #1 President havia rebut presions
d algun partit interessat que es frenés.

De tornada. Espasa s'entrevist*
amb Tarradelias i la campanya s en-

gegà de nou. No hi havien problemes
burocràtics perquè era incumbéneia
del Servei de Promoció de la Salut dins
del Programa Sanitari d Higiene Ma-
ternal i Infantil, i no va passar pel
Consell Executiu. En un comunicat de
la conselleria s afirmava que Tarrade-
Uas estava d acord amb la campanya.

perd que creia que havia de tenir-se
present els moments actuals i que tro-
bava «sobreres algunes expressions»
utilitzades. El mutisme ha estat la res-
posta als aclariments informatius del
perqud de la frenada presídendial a
un projecte que. malgrat pugui tenir
les seves limitacions, no es pot negar
que comporta un esperit nou i pro-
gressista.

Una demanda que
calia satisfer

«-Nosaltres som funcionaris i no
polítics. El conseller és qui pren les re-
soludons polítiques. EU va manar-nos
endegar U campanya i nosaltres l'-
hem portada a terme. La nostra direc-
ció general és complexa i portem en-
davant moltes tasques degut a que és
la que compta amb més transiertn-

3M traspassades amb pocs diners 1
pca gent. De politíca no en parlo
sui, • partir de la meva persona co-
stacfta els càrrecs no polítics.

Ajtí ens responia el doctor Joaquim
ïrteh. director general de Promoció
u i Salut -e l que a Madrid se'n diu
j4..i Pública-, departament encarra-
(i: de portar endavant la campanya
x:.*rr !a contracepció. Els altres dos
:fpir.a.T.enis amb què compta la
ZíCttHeha - direcció general d"Assis-
icr.a Sanitària i direcció general
iAtuioncia Social- compten amb
zftyi competències.

- U idea de la campanya sorgi de-
N i i u n a demanda procedent d'a-
ra: feministes, polítics, sanitaris,
V^ument, que volien informació so-
in mttures anticonceptives, ün dels
frtts humans més essencials és tenir
* Gm qus es desitgin i per això as
a·c·mri conèixer els mitjans que as
feta a l'abast.

£» evident que la campanya provo-
:**4 una major demanda d'asslstèn-
*̂ q-e hauria d'ésser possibilitada

^ ur.s centres adequats. Actual-
=•«•>. aquests centres hauria de
««•r-los rEstat, car la Seguretat So-
~*i er.cara no es matèria traspassada
* •* Generalitat La campanya a'ob-
*TVÍ. des de la seva organització,
'•^tb* com un mi^à per provocar una
•*-ar.da gran d'assistència la qual
£** pot forçar a qui pertoqui a pren-
^ cesures. La Generalitat però, no

'•|»i

té previst —adduint la manca de tras-
passos- com resoldre la gran deman-
da assistència! que la campanya pro-
vocarà.

-Hi ha moltes demandes I necessi-
tats i han drestablir-se prioritats. En
un país on tenim les xifres més baixes
de llits per habitant d'Europa; el més
prioritari és fer hospitals» malgrat ai-
xò no priva de fer campanyes infor-
matives sobre temes com aquest.

€l·li ha molt
de fariseïsme»

La baixa de l'índex de natalitat a
l'Estat Espanyol s'inicià amb un gran
retard respecte a Europa, a inicis del
segle XX. La xifra ha anat baixant
malgrat que l'article 416 del Codi Pe-
nal penava la publicitat d'anticoncep-
tius i la política franquista premiava
la polinatalitat, mentre les pressions
religioses benelen «tou els fills quep

de planificació: la demanda

COORDINADORA FEMINISTA; UNA
CAMPANYA TÈCNICAMENT CORRECTA

—Nosaltres donem suport a la
campanya perquè tècnicament està
ben feu 1 l'aval de la Generalitat
possibilita que la Informació sobra
anticonceptius pot arribar a molts
indrets. La publicitat que es dóna
dels diferents mitjans anticoncep-
tius, informant que, par exemple, hi
han altres sistemes a part de la pas-
tilla, el que arribi al màxim ós do-
nes, això sol, des del punt de vista
informatiu, ja és una cosa positiva*

Abd opina Marcel.la, representant
del Grup d'Autoconeixement I Anti-
concepció (DAIA) integrat en la
Coordinadora Feminista. Im dones
de la Coordinadora varen queixar-se
i, juntament amb la Coordinadors de
Plannings de Barris varen convocar
concentracions davant el Palau de la
Generalitat per protestar per la fre-
nada -sortosament temporal'- que al
president Tarradelias va imposar a
la campanya.

—La campanya ans sembla tècni-
cament correcta però això no vol dir
que sigui una campanya feminista o
que Ideològicament hi estem d'a-
cord. No és al mateix una campanya
da contingut feminista que tma cam-
panya basada, com la que ha em-
près la Generalitat, en als principis
da l'OMS. La campanya ès para-
ment Informativa I no qüestiona ret,
per a nosaltres ha de qüettionar-se
el tàpm de sexualitat que volem, ara
bé, la missió de la Conselleria de Sa-
nitat possiblement sigui simple-
ment aquesta o qoa no pugui fer més
que això. La informació ès xm pas
prioritari, però hem d'anar al canvi
d'actitud»; les reaccions que ha pro*
vocat la campanya en ém autor* de
les diverMn carta* e·caadaütxad·s
que han publicat aquests dies als

diaris, els problemes que a la majo-
ria d'escolat comporta l'explicadó
de la sexualitat com a simple funció
reproductora* la prohibició de realit-
aar nu debat a televisió sobre al te-
ma, obstacuUtsmnt la seva difusió en
al principal mitjà d'informació, etc.,
són qüestioni que han de canviar.
S'ha fet un petit pas endavant» però
la resta encara no ha canviat-

La representant feminista no dei-
xa de repetir que l'esperit informatiu
de la campanya és correcte, però
aquesta posarà en evidència un fac-
tor ja avui problemàtic.

—La Informació és important però
l'assistència encara ho és més, t la
campanya provocarà* ben segur,
una major demanda d'assistènciaf
en 93s poca centres qm ara fundo»
nen I que ja estan desbordats. La Ge-
neralitat hauria d'obrir centres on et
proporcionin anticonceptius i se se-
gueixin tractaments, com ja han fet
els ajuntaments. Amb l'allau de co-
mandes que la campanya ocasiona-
rà s'haurà da recórrer a consultoris
particulars 1 això no soluciona al
problema. Hi ha també molts altres
problemes lla tipus sexual que so
prereu la campanya 1 que per a
DAIA tenen molta Importància.

Dels atractius cartells que ha edi-
tat la Conselleria de Sanitat n'hi ha
un que no fa gens el pes a les femi-
nistes.

-E l cartell del pitet fa referència
a una recomanació de TOMS quant
al nombre de fills que s'han da tenir,
mentre que nosaltres creiem que ca-
da mare ha de tenir els fills que vul-
gui, sense que ningú so li prefixi o fi
planifiqui quants cès al més coova»
oient».



Déu us dongui». La natalitat s'ha re-
duït per impositius socials, com són
les dimensions reduïdes del pisos, el
treball de la dona o l'augment del cost
de la vida; s'ha reduït molt, a més, la
mortandat infantil, principal medi de
control de natalitat al segle passat.

—Els mètodes anticonceptius s'han
utilitzat sempre i n'hem fet servir tots
fins aquells que tenen deu o dotze fills
que potser en tindrien vint; el que hi
ha ós molt de fariseïsme en gent que
ara s'escandalitza pel contingut de la
campanya i, sovint, només cal mirar
quants fills tenen per comprovar que
ells també han utilitzat anticoncep-
tius.

* Les recomanacions
de l'OMS

Segons el doctor Enrech la campan-
ya de la Generalitat vol fer públiques
les recomanacions de la Organització
Mundial de la Salut (OMS) en matèria
de maternitat, recomanacions que es
concreten en aquests punts:

—El primer embaràs entre els 20 i
el 24 anys;

—l'interval entre embarassos ni
menys de 2 ni més de cinc amys;

—a partir dels 35 anys convé no
quedar embarassada;

—cap embaràs no desitjat;
—el nombre òptim de fills són dos o

millor tres;

—cap embaràs en mares malaltes.

Doctor Enrech: Els anticonceptius s'-
han utilitzat sempre i per tothom.

Dr. DEXEUS: LA CAMPANYA NO POT
SER UN FET ESPORÀDIC

—No puc donar una opinió cientí-
fica, per la senzilla raó que solament
he conegut els problemes de la cam-
panya, per mitjà del que s'ha publi-
cat a la premsa. Haig de dir que
vaig ser convocat en dues ocasions
per participar en alguna reunió pre-
liminar a la campnaya, però em fou
impossible d'assistir-hi degut a que
l'avís va arribar tan tard que no po-
dia anul·lar les meves obligacions
quotidianes.

Són paraules del doctor Santiago
Dexeus i Trias de Bes, el nom del
qual s'entronca amb una llarga tra-
dició de prestigi ginecològic centra-
litzada a l'Institut Dexeus, de gran
renom en aquest tema.

—He llegit algunes airejades acti-
tuds oposant-se a la campanya, El
cert és que aquestes posicions no em
sorprenen; no crec que siguin fruït
del missatge més o menys contun-
dent donat a la campanya de la Ge-
neralitat, sinó que es produeix per la
necessitat d'intentar imposar criteris
o confessions. És una llàstima que
encara no haguem apròs a respectar
les opinions dels altres, i més quan
estan emparades per una legisla-
ció... i es donen en un país anomenat
pluralista. Val la pena recordar, que
existint el famós article 416 del Codi
Penal, que prohibia l'anticoncepció,
representants del govern franquista
firmaren una declaració junt amb
els membres d'altres països, partici-
pants en una conferència sobre de-
mografia que tingué lloc a Bucarest,
en la qual es considerava dret humà
la regulació de la natalitat, dret rati-

ficat posteriorment per l'Assi
de l'ONü.

Qualsevol ginecòleg sap que
consulta anticonceptiva ós una de
les més nombroses en els serveis de
la nostra ciutat. Negar aquesta reali-
tat em sembla no sols insensat sinó
hipòcrita... ^

Realment, em sembla absurd in-
tentar discutir la qüestió amb els qui
no reconeguin el control de natalitat
com un dret humà. És inútil retor-
nar a discussions que afortunada-
ment em semblen ja obsoletes. |

— Greu, però, que la campanya de
la Generalitat té errors importants?

—L'únic error de la campanya
rauria en haver exagerat la conten-
dència del missatge i, al contrari,
haver oblidat la creació de l'estruc-
tura i infraestructura sanitària ne-
cessària per atendre l'allau de dones
que a Catalunya consultaran, si el
missatge s'estén per tot el principat

Voldria advertir que aquesta é«
una crítica teòrica, ja que probable-
ment el muntatge de la campnaya
no ha oblidat aquest aspecte del pro-
blema. Em semblaria totalment ino-
perant que la campanya no preveiés
les comarques i es limités a l'àrea
metropolitana de Barcelona. |

— Quins són els principals proble-
mes amb què es troba la nostra so-
cietat en matèria d'anticoncepció?;

- S i els organismes responsables
em preguntessin si l'anticoncepció és
una necessitat, podem contestar que
l'anticoncepció abasta cada cop
camps més importants: la menopàu-
sia es retarda, els joves practiquen^

• * -

-Massa sovint s'han seguit medis
no científics o erronis per evitar l'em-
baràs, els quals han produït proble-
mes psicològics, d'equilibri en la pare*
lla i àdhuc patològics; el coitus inte-
rruptus (la marxa enrera) és una gran
font d'insatisfaccions i el pitjor? i
menys segur dels medis anticoncep-
tius normalment utilitzats. Quedi clar
que la campanya no pretén —com *'-
ha volgut fer creure— reduir l'índí*
de natalitat, que ja és prou baix ni às
planificar i dir a ningú el nombre 4*
fills que ha de tenir sinó vol informar
de quins són els mitjans tècnicament i
sanitària correctes per tenir» nomófí
els fills que es desitgin. .§

Santiago Dexeus, especialista en la ma-
tèria. ... v

relacions sexuals més aviat, els defi-
cients mentals o els subnormals en
institucions obertes també tenen un
problema anticonceptiu, etc.

No pot invocar-se que l'anticon-
cepció afavoreixi el llibertinatge. He
repetit en moltes ocasions, que l'únic
i molt important que fa, és donar a
Tacte sexual l'espontaneïtat necessà-
ria per què sigui gratíficador. Preci-
sament els nuclis més promiscus, so-
len fer servir molt poc o gens les tèc-
niques anticonceptives.

No hem de ser tan hipòcrites de
negar la sexualitat a un deficient,
proclamant-nos posseïdors de la ve-
ritat, en negar-los mitjans anticon-
ceptius... però si de llur sexualitat
se'n deriva un fill, aquella societat
tan puritana serà la primera en no
acceptar-lo, rebutjar-lo i molt proba-
blement no disposarà d'institucions
o miijans per recollir-lo... , p

La moralitat pública no s'aconse-
guix a través de la negació de l'anti-
concepció. . . .

-Com hauria de fer-se una cam-
panya d'anticoncepció, assistència i
educació sexual, correcta i positiva?

-La pregunta és. molt espinosa.
Hi ha raons de tota menà que con-
dicionen la resposta. AixT ràpida-
ment citaria les dues principals: eco-
^ i q u e s i de política sanitària. .

Tota campanya anticonceptiva noi
ha de ser un fet esporàdic, sinó que
ha d'establir-se sobre bases econò-
miques fermes, que permetin la con-
tinuïtat sense traves financeres-que
en facin perillar l'eficàcia.

Les raons de política sanitària són
més diverses. Van des de qui ha de
fer la planificació, a quin tipus de
públic ha d'arribar, etc. No han
d'oblidar-se les connexions amb al-
tres centres mòdics capaços d'aten-
dre la patologia no estrictament an-
ticonceptiva. Em sembla interessant
citar l'experiència viscuda al País
Valencià, on fa ja tres anys s'orga-
nitzà el primer curs formatiu per a
personal no mèdic, en el tema de
l'anticoncepció. Fa pocs dies ens
hem traslladat, en dues ocasions, a
València, un grup de metges d'a-
quest Hospital, per a col·laborar en
un curs de formació per a estu-

• diants, ATS i persones interessades
en anticoncepció. La segona ocasió
fou per a participar en un curs de
salut escolar, adreçat a mestres, edu-
cadors, e tc , essent un dols temes
l'anticoncepció en l'edat escolar i,
repeteixo, organitzat per la Diputa-
ció de València.

—Planificació, control des dels go-
verns?

—Estic totalment en contra de l'a-
nomenat control demogràfic, el qual
sol amagar sota apariòncies força
anodines mecanismes subtils però
prou coercitius a fi d'aconseguir pla-
nificar la natalitat segons.esquemes
dirigits estatalment.

Per a mi, la contracepció és un
dret individual, lliure, no subjecte a
altres pressions que la pròpia cons-
ciència de la persona, que reclama o
sol·licita l'anticoncepció.

Les xifres d'utilització d'anticon-
ceptius han augmentat a mesura d'as-
solir el país un desenvolupament ma-
jor a tota Europa. A l'Estat Espanyol
l'any 66 es realitzaven, de manera
controlada mèdicament, 750.000
tractaments anticonceptius; l'any 79,
ta xifra arriba als onze milions. A Ca-
talunya, el 65,3% de les dones en edat
d e procrear utilitzen anticonceptius;
el mètode de la pastilla ós el més uti-
ukat amb un 37,3%, el segueix el coi-
tas interruptus amb un 34,4%, el mè-
tode Ogino 12,1%, el preservatiu 9,4%
][ afrres com el dispositiu intrauterí
ID^J) o el diafragma el 6,7%. En la
guia informativa editada per la Gene-

ralitat en aquesta campanya es reco-
manen com anticonceptius més segurs
per aquest ordre: la píndola, el DIU,
el diafragma i el preservatiu; els
menys segurs són el mètode Ofino «i el
coitus interruptus, a resultes dels
quals s'han produït innombrables em-
barassos. -.. . \.

Avortament:
les xifres canten

.ventiva contra «una plaga tan horro-
rosa com ós l'avortament». L'any 74
el fiscal general estimava en la seva
memòria de govern que s'havien pro-
duït uns 300.000 avortaments en un
any a l'Estat Espanyol, la qual cosa
representa que un terç de les dones
que queden embarassades anaven a
avortar, • car la xifra de naixements
anual era aleshores de 600.000 nens.
La xifra que es calcula d'avortaments
anuals a l'Estat actualment és de uns
120.000. A Catalunya, estimacions
aleatòries n'assenyalen uns 20.000 ,'.

Les úniques xifres segures sobre el
tema de l'avortament són les facilita-
des pel servei d'informació anglès
OPCS, el qual amb precisió milimètri-
ca assenyala que de cada 100.000 do-
nes espanyoles; entre 14 i 45 anys,
142 avorten a Londres i el 7,66% del
total d'avortaments realitzats a la ca-
pital anglesa són d'espanyoles. D'a-
questes xifres pot deduir-se que cada
dia entre 45 i 50 dones de l'Estat Es-
panyol viatgen fi Anglaterra amb fins
avortius, que cada hora 5 o 6 dones
espanyoles van a avortar -només a
Anglaterra-, i que a cada un dels 10
avions que normalment surten al dia
des de Madrid, València, Bilbao o
Barcelona via Londres hi ha —propor-
cionalment- 4 o 5 dones que van a

. avortar. «

-Les xifres de l'OPCS són només
la punta de l'iceberg d'un problema
enorme l'origen del qual és que no hi
ha medicina preventiva. No pot dir-se
que tothom sigui «bo» i que s'evitin les
relacions sexuals, això ós un absurd,
si tothom fos «bo» no caldrien les pre-
sons. Un control de natalitat estatal és
una cosa també horrible. Si no es de-
sitja cal que no es concebi. Les xifres
de Londres només són una petita mos-
tra d'un problema monstruós; a Bar-
celona és segur que es realitzen molts
avortaments, també al sud de França
i a molts llocs més amb unes condi-
cions sanitàries i uns perills horribles.

í

Una frivolitat
simpàtica

La campanya del departament de
Sanitat està calcada, ens diu el doctor
Enrech, d'una campanya feta a An-
glaterra l'any 73. Només el puritanis-
me dels anglesos ja és garantia que no

. La difusió i utilització d'anticoncep-
tius és per al director general de Pro- *«« *»«*- « . ^ ^ j - „„ o n

moció de la Salut, l'única acció pre- és cap escàndol, com algunes repercus-^
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sions a la premsa han volgut demos-
trar. El que és cert és que la campan-
ya té grapa, no ós agressiva ni impe-
rativa, sinó que aconsella.

-Algú ens ha dit que els dibuixos,
fets per Jaume Bach, eren massa
frívols. Acceptem aquesta crítica
quant a que aquests dibuixos provo-
quen que la gent somrigui i, seguida-
ment, es llegeixi el programa. Ens es-
tan demanant cartells i programes
des d'un munt de llocs de tota Espan-
ya i això és important. Hem rebut
moltes crítiques constructives i algu-
nes no tant que parlen de suposats
atacs a la dignitat humana, que
diuen «fer pàtria» o que ens acusen de
perversos, alguna crítica tenia fortes
connotacions racistes en referir-se als

els dissabtes
xerrada Irlcrmdlíva
c ; p e r a
hcrnes i dones

La informació, primer pas per a prevenir l'avortament.
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immigrats. La reacció negativa, però,
ha estat molt més petita del que ens
pensàvem. Personalment só acceptar
les critiques perquè ja fa 24 anys que
sóc en lloc semblants a aquest. ;•

El doctor Enrech no vol fer consi-
deracions sobre temes polítics. Ens
diu que el President, segurament, va
aturar la campanya perquè el conse-
ller Espasa no hi era i s'havia engegat
quan aquí només hi havia directors
generals, és a dir, funcionaris, i

• . • . *r,.f

- E l govern de Madrid que s'havia
compromès a tirar endavant una
campanya de planificació i estava
previst al pressupost. Ells, però no t'-
han atrevit a fer-ho, en canvi nosal-
tres si. No crec que la campanya
obeeixi a oportunisme polític, i que
consti que jo no sóc comunista com el
senyor Espasa, perquè si no s'hauria
fet abans de les eleccions. Nosaltres
donem suport als centres de planning
de l'Ajuntament, la demanda que
creen i que ara augmentarà seran for-
mes de pressió per exigir els mitjan*
que calen. , m

La campanya pot veure's aviat es-
gotada per la forta demanda que car-
tells, llibretes i programes estan te-
nint. Sobre la seva continuïtat ni el
doctor Enrech ni ningú sap o vol dir*
ne ni piu. Tos dependrà del nou con-
seller de Sanitat. Per no saber, el di-
rector general de Programació de la

Salut no sabia si el deixarien en el cà-
rrec o el cessarien. Mentre es prepara
el relleu al govern autonòmic, la cam-
panya ja és al carrer. Tenir solament
els fills desitjats és ja una mica - a
mica solament- més fàcil. •
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^AJUNTAMENT DE BARCELONA OBRIRÀ NOUS CENTRES DE PLANNING
SOLÉ I SABARÍS: CAL INFORMAR, PERÒ TAMBÉ ACTUAR

Des del 26 de març de 1979
-una setmana abans de les elec-
cions municipals— funciona a Bar-
celona un centre de planificació fa-
miliar, el que se n'ha vingut a dir un
«planning» a la Torre Llobeta del pas-
seig Maragall, patrocinat per l'Ajun-
tament.

En aquest centre es fan xerrades i
es dóna tot tipus d'informació sobre
mètodes anticonceptius, problemàti-
ca fisiològica de la dona, sexualitat,
anatomia de l'home i de la dona,
etx. Per altra band~ es fan historials
mèdics, tractaments i adaptació dels
diferents mètodes anticonceptius.

Les consultes i els costos de man-
teniment d'aquest centre corren
íntegrament a càrrec de l'Ajunta-
ment de Barcelona. Els clients que
es visiten han d'abonar solament
unes 200 pessetes per les anàlisis i el
preu dels «DIU» o els anticonceptius
que s'apliquin, és a dir que tenen un
servei gratuït del qual només paguen
els elements que han de fer-se fora
del centre.

La capacitat d'assistència del
planning municipal es troba total-
ment desbordada, per l'allau de per-
sones que hi van a cercar el millor
mètode de contracepció. Alguns am-
bulatoris de la Seguretat Social -in-
capaços de resoldre els problemes
que lògicament els pertoquen— en-
vien al centre de planning moltes
dones que demanen anticonceptius.
Actualment, les primeres visites es
concreten en un sol dia per a dos
mesos i hi ha hagut qui, després de
fer una hora de cua abans que
s'obrís el centre, a l'arribar a la por-
ta s'ha trobat amb totes les visites ja
donades.

Felip Solé Sabarís, regidor de Sa-
nitat de l'Ajuntament de Barcelona,
arribava a mitjans de la passada
setmana al centre a portar personal-
ment els cartells, guies i fulls infor-
matius de la campanya sobre anti-
conceptius impulsada per la Genera-
litat.

-Jo estic molt d'acord amb la
campanya empresa per la Conselle-
ra de Sanitat - en s diu Solé Sa-
oarís-. L'Ajuntament i la Corpora-

ció Metropolitana estem col·laborant
en moltes de les tasques de la Gene-
ralitat, com ha estat recentment la
confecció del Mapa Sanitari de Cata-
lunya, i estem molt contents de
col.laborar-hi, però encara voldríem
més. Jo no dicto la política a la Ge-
neralitat, a la qual dono suport in-
condicionalment, sigui qui sigui qui
hi hagi al davant. Nosaltres intentem
fer una política correcta a l'Ajunta-
ment al servei dels ciutadans de
Barcelona, però això no ens priva
que volguem potenciar la primera
institució catalana.

La regidoria de Sanitat de l'Ajun-
tament està treballant en obrir nous
centres de planificació familiar. Solé
i Sabarís creu que la informació so-
bre mètodes anticonceptius és im-
portant, però que han d'obrir-se cen-
tre on pugui realitzar-se una assis-
tència correcta sobre aquesta matè-
ria que ara és competència de la Se-
guretat Social, però, tal com preveu
l'Estatut, ha de traspassar-se a la
Generalitat, per tant ha de comen-
çar a actuar-se «si no volem que ens
caigui de les mans».

-L'Ajuntament no té l'obligació
de crear aquests centres, car estem
fent un servei duplicat que hauria de
subvencionar l'Estat, això no vol djr

Solé Sabarís: Més centres de planning.

que no haguem de fer-ho, perquè la
necessitat hi ós, i per tant crec que
no es tracta d'esperar, sinó de fer.
Abans de dos mesos, la ciutat de
Barcelona comptarà amb quatre
centres de planning a càrrec de l'A-
juntament: el centre del passeig
Maragall properament tindrà servei
a la tarda (actualment funciona als
matins) amb la qual cosa duplicarà
l'assistència; d'aquí un mes quedarà
llest un nou centre a Plaça Espanya-
ParaUel; abans de l'estiu n'obrirem
un altre a La Sagrera d'acord amb
una caixa d'estalvis; i, un dia per
setmana, tenim cedit un local a l'as-
sociació de veïns del carrer Dalma-
ses (Bonanova) que compta amb el
nostre assessorament; amb algunes
limitacions i molt sobrecarregat fun-
ciona també el centre de maternolo-
gia de la Gran Via on també es fa
planificació familiar. Volem impul-
sar a tots aquests centres a més dels
mètodes anticonceptius, assistència
post-part, higiene materao-infantil i
prevenció. Els nous centres tindran
moltes més possibilitats que els que
ja estan en funcionament.
' Als centres de planning barcelo-
nins hi assisteix molta gent de fora
de Barcelona, dins i tot de fora de
Catalunya, la qual cosa dificulta, en-
cara més, el seu funcionament. >

—Alguns ajuntaments han comen-
çat ja a crear els seus propis centres
de planificació. Ens han demanat in-,
formació i assessorament, que nosal-
tres els hem ofert. Aquestes tasques,
però, haurien d'estar dirigides des
de la Generalitat.

Com a vicepresident de la comis-
sió de Seguretat Social del Senat
Solé i Sabarís va treballar perquè la
planificació familiar fos una tasca
assumida per la política del govern.

- A nivell d'Estat està aprovada
l'acceptació d'una política de plani-
ficació familiar correcta. Això no ha
estat tirat endavant des del govern,
per una banda potser per problemes
de la situació econòmica, però per
l'altra perquè no hi ha hagut volun-
tat de fer-ho, malgrat la gran inci-
dència del tema en un marc d'higie-
ne total i de prevenció d'un proble-
ma tan greu com és l'avortament.



\

Josep M.a Poblet, president del Parlament de Catalunya només per un dia.

VA SER EL MOMENT MÉS TRANSCENDENTAL DE LA MEVA VIDA

Josep M.a Poblet, president
per unes hores
JOAN CATÀ

«Van ser els moments més transcendentals de la meva vida»,
explica el diputat del Parlament de Catalunya Josep M.a Poblet, el
qual presidi la mesa d'edat del Parlament, i fou president per
unes hores.

Inconfudible, vital, i tossut nacio-
nalista d'Esquerra Republicana, Josep
M." Poblet nasqué fa vuitanta-dos
anys a Montblanc. Escriptor de for-
mació autodidacta va estar deu anys
exiliat com molts dels homes partida-
ris de la república. Retornà a Barcelo-
na deu anys més tard, tocant ja els
cinquanta. Ha donat moltes voltes pel
món i en tó moltes per explicar, segu-
rament en sap un niu de les seves eta-
pes a França, Cuba, Mèxic i EÜA, on
va viure unes bones temporades igual
com també ho féu a la cpital de l'Es-
tat espanyol, Madrid. De llibres n'ha
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escrits bastants, ara encara dedica
molts matins a fer-ho.

—El llibre que esteu escrivint, de
què tracta?

-Tracta de Josep Robrenyo. Josep
Robrenyo en el seu temps, quan la
guerra del francès a principis del se-
gle passat, va ser el primer home que
va posar damunt els escenaris sainets
catalans, també en va fer de bilingües
i de castellans. Però, sobretot era un
actor molt bo, graciós, era un home
repentista, d'aquells que feia versos
perquè li sortien de dins, perquè li ra-
javen, i escrivia moltes auques, molts

romanços, moltes làpides de cementi-
ri. • f

-Però, sobretot va escriure sai-
nets? |

—Si. Ell és el gran saineter de l'è-
poca, en va fer una cinquantena. Com
podeu veure, si era autor en aquella
Barcelona petita, on es coneixia tot-
hom, de sainets, auques de cordilli
versos de ventall, i històries, i dèci-
mes, de tot allò que li encarregaves*
pot dir-se que va ser l'home més pot
pular de Barcelona. Es va afiliar a 1*
causa de la llibertat, va anar contra
els francesos al setge de Tarragona*
fou el gran home de la Constitució,
per ell la Constitució liberal de Cadis
era el seu Déu, la seva doctrina, el
seu manament i el seu Parenostre*
Com que hi havia aquí molts cape-
llans que es van afrancesar, ell va fe*

molts versos contra aquesta gent. No
és que fos un anticlerical, sinó que el
que feia era posar a ía llum pública la
conducta d'aquests capellans que a la
trona predicaven allò que no havien
de predicar. Aquest home va gaudir
d'una popularitat enorme, és molt
desconegut, i jo fa molt de temps que
hi treballo i ara en faig un llibre que
no sortirà per la Festa del Llibre sinó
que sortirà després.

-Continuem parlant de llibres, per-
què la seva faceta literària és molt
ampla. De quin llibre n'esteu més sa-
tisfet?

-Potser els llibres que he dedicat
al meu poble. He fet unes cròniques
de la meva joventut, vaig viure molts
anys a Montblanc d'on vaig ser alcal-
de, que són molt vives, que represen-
ten molt el meu tarannà. Altrament
he publicat fa poc un llibre que em va
fer molt il·lusió que és «La Barcelona
històrica i pintoresca dels dies de Se-
rafí Pitarra», és a dir, les coses més
primordials que van passar a Barcelo-
na, amb tota la seva bohèmia i cos-
tums, durant la vida de Serafí Pitarra.

-També vàreu escriure sobre el
President Companys.

-Si. Aquest ha estat el meu gran è-
*it de la vida. N'he venuts prop de
quinze mil, se n'han fet set edicions,
la qual cosa representa una bona

«performance», l'haver fet amb un lli-
bre català això. És dar, va sortir en
un moment precís, poc temps després
de morir-se Franco. Aquell llibre en
primer lloc el van «recollir», després
ja es va poder vendre. Després la figu-
ra d'en Companys s'ha anat revalorit-
zant en aquests darrers anys. Tot ple-
gat ha fet que fos un llibre, vaja que
fos un best-seller català dels darrers
temps.

-Us va ser fàcil escriure el llibre?
-Els escric fàcil, bastant de tirada.

Però abans passo molt de temps
documentant-me.

-Vos, quan el vàreu conèixer el
President Companys?

-Quan la guerra. I a l'exili ja no
ens vam veure. La darrera vegada
que ens vam veure va ser els vuit o
deu dies abans de passar la frontera
cap a l'exili en unes masies prop dels
Pirineus, on hi havia el govern de la
Generalitat, els consellers, la gent de
la cultura, els escriptors més impor-
tants d'aquest país, i allà hi havia
també en Companys, entre tots nosal-
tres.

-Quan vàreu entrar a l'Esquerra
Republicana?

—Quan es va fundar. I no me n'mo-
gut, ni me'n mouré mai. Perquè res-
pon a la meva manera de ser, no es
dogmàtic, sinó pragmàtic, tothom hi

pot dir la seva, és eminentment nacio-
nalista, i republicà, que és la fórmula /
de govern que més m'interpreta, que
no vol dir que sigui la més perfecta.,,
però si la més perfectible de totes les •
formes de govern que s'han inventat, i ^
després perquè ós. un partit d'esque-
rra, esquerra, esquerra. Esquerra vol 7 ;
dir que nosaltres no voldríem tenir
cap esquerra a la nostra esquerra. v

—Realment l'Esquerra Republicana ; • 'r
pot considerar-se un partit d'esque-,^.
r r e s . . . . „ , . , .'• > •> *•*'.•

- . . . o som un partit d'esquerres o
no som resi En contra del que diu./
molta gent, però allà ells» D'ençà que
tenim ús de raó som nacionalistes
d'esquerra. , ; , - -V;

-Esteu més a la vora de Conver- >-i:;
gència o dels socialistes? - í5

-Som un entremig. £1 partit no s'-
ho ha plantejat mai, però potser es de-> 4
cantaria, i s'ha decantat ja en el da-
rrer congrés cap a la idea socialista. -

-S'ha dit més d'una vegada que ,;?
actualment a l'Esquerra hi ha dues J,
corrents. Una corrent més liberal, i , í 1
una altra de més socialdemòcrata. v

- A tots els partits hi ha corrents,
dues, i tres i quatre i cinc a vegades.
A l'Esquerra en aquest sentit hi cap ;

tothom. Com veieu som un partit ;
pragmàtic, no som dogmàtics, el so-
cialisme i el comunisme són partits
dogmàtics, nosaltres admetem tots els .
avanços d'aquest món mentre siguin
presos, no per una minoria audaç que •,-:
s'apodera del poder i implanta una ,
dictadura, sinó que volem que les co- r
ses vinguin democràticament. Nosal- •;.
tres només demanem una cosa, que el
dia que governin uns senyors que no
representen la nostra manera de pen- í-
sar ens donin la possibilitat de dir que
no pensem com ells. I desgraciada- >'•
ment a cap lloc on hi ha socialisme o ' ,
comunisme, o en molts llocs on hi ha . • \
socialisme i comunisme, perquè se'n :

diu socialisme però es comunisme, no
es pot, com volem nosaltres, comprar
un periòdic que digui mal del govern .. '
quan sortim de casa.

—Us sembla que si manessin a Ca- !

talunya els socialistes i els comunistes «.•';";
aquest periòdic no el podria comprar? T-\

-S'ha de veure. De moment a tot r:í
arreu on hi ha el comunisme hi ha :••:
dictadura. No ho vull veure jo, això I , :

—Em sorprèn aquesta carregada *•'
als socialistes i els comunistes, quan ;
fa un any vàreu estar junts amb els •
socialistes en els comicis senatorials, i V •
en fa tres amb els comunistes del PT? '" í

-No vol dir res això. Els pactes^ ,
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electorals són els pactes electorals.
Què té a veure una cosa amb l'altra?
En un pacte electoral s'agafa un tren
el dia vint d'un mes i el dia quinze de
l'altre es deixa i cadascú segueix la
seva via una altra vegada.

El fet nacional sempre l'ha preocu-
pat. L'encès nacionalisme del seu dis-
curs d'obertura del Parlament no va
caure gaire bé en alguns sectors. Jo-
sep M.a Poblet pensa que «com a na-
cionalista havia de dir el que sentia.
No em devia a ningú, només a mi ma-
teix. Si no ho hagués fet m'hauria
traït. I jo no em traexo mai de les me-
ves conviccions polítiques». Mou les
mans i continua la conversa.

— Com definiríeu el vostre naciona-
lisme?

—El nacionalisme ós la llibertat
completa de Catalunya. Nosaltres som
un poble que toquem de peus a terra, i
per això sabem que no ens queda cap
més remei que entendre'ns amb Ma-
drid, perquè amb les armes que-
daríem quatre i el «cabo».

-La solució, doncs, és negociar.
—Negociar, però saber dir, prou.

Cosa que no han sabut fer en els da-
rrers temps els parlamentaris de Ca-
talunya.

- D e l'Esquerra s'havia dit que ja

tenia firmada l'acta de defunció, per-
què no arrelava, perquè tenia uns
vots nostàlgics de gent gran... Com ho
veieu ara tot això?

-Això que* només tinguem els vots
de gent gran és una mentida perquè
al nostre partit hi ha molta gent de
trenta i de quaranta i quaranta-cinc
anys que no s'ha de considerar gent
gran sinó que s'ha de considerar una
bona mitjana d'edat. Després hi ha
molta joventut, cada dia n'entra més.
I això de dir que un partit ós mort
sempre és arriscat perquè fer de futu-
ròleg en política és una cosa que acos-
tuma a donar mals resultats. Qui ens
havia de dir a nosaltres, tres mesos
enrera, que tindríem catorze diputats
al Parlament de Catalunya i que
tindríem la presidència del Parla-
ment, que a més de ser la segona au-
toritat política del país, ara quan hi
ha cinc forces polítiques importants
haurà de treballar molt per fer anar
les lleis d'aquest país cap a un cantó o
cap a un altre. Ja ho enteneu, oi? Vull
dir que ser president del Parlament
del 32 amb una majoria i una minoria
era una cosa molt més fàcil que ara.
Avui la presidència tindrà una impor-
tància cabdal.

-Justament molts dels temes que

es discutiran al Parlament poden pro-
duir un estira i arronsa amb el govern
de Madrid. Creieu que el govern cen-
tral sempre ens farà la guitza? 4

-Tinc la impressió que a Madrid
ós molt difícil que arribin a entendre
mai el problema de Catalunya. Però
també entenc, i valgui la redundàn-
cia, que no tenim cap més remei que
entendre'ns, això sí, sabent dir no
quan calgui. N

De moment també diu no a la for-
mació del Partit Nacionalista Català,
encara que afegeix allò que en política
no es pot dir mai que no «però ara ja
estem bé essent de l'Esquerra». Es
difícil parlar amb Josep M.a Poblet i
no acabar dialogant sobre política. La
seva vida n'ha estat força de política
des de fa molts anys. ...r

Actualment les vint-i-quatre hores
de cada dia del parlamentari més
gran, d'edat, és clar, del nou Parla-
ment de Catalunya es divideixen en
unes deu o dotze hores de repòs, no
només dormint, sinó també escoltant
música. Al matí dedica normalment
una estona, que mai no és curta, a es-'
criure en un petit despatx de casa seva.-:
Dina, «prenc el cafè, i després de fert,
algun encàrrec em deixo caure totes;
les tardes per l'Esquerra». • f.

Cada dia més a prop del primer

Perquè som l'altra manera
de veure les coses

r
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La passera MARTA MATA

Dél pont aeri a la passera

LA passera que vaig conèixer
quan jo era petita era un llarg
i ample tauló de fusta, afer-

mat amb una cadena de ferro a una
banda del torrent del meu poble, pel
camí del molí. Anar de Saifores a
Santa Oliva era mitja hora escassa
de fred o de calor, pedres, sarganta-
nes, una font, canyes i bardisses, al-
guns espàrrecs, la temptació dels
ametllons o del raïm..., però tenia
sempre un moment culminant; pas-
sar per la passera damunt del regue-
ró d'aigua. Ai, si queies i et mullaves
les espardenyes) A casa, a sobre, en-
cara et renyarien.

Fer això quan he agafat el diccio-
nari de sinònims buscant-ne un per
al «Font Aeri» i he trobat de bones a
primeres «passera», m'ha estat im-
possible continuar buscant. Ja ho te-
nim: per parlar de les sessions del
Parlament de Catalunya, per tras-
passar de l'una riba a l'altra, del
Parlament als lectors, el que es tra-
mi allí, una passera pot fer ben bé el
seu fet. La veritat és que aquesta
primera sessió del dia 10 d'abril de
1980 ja ha tingut molt de passera
per a molts.

Passera entre aquella primera i
al·lucinant sessió de l'Assemblea de
Parlamentaris el 25 de juny de
1977. Llavors no gosàvem creure el
que fèiem, vèiem i sentíem. S'havia
tret cuita corrents la pols dels es-
cons arnats i la funda de les llume-
neres, però no hi havia res d'empol-
sat ni enfundat en els parlaments;
tot era nou, impensat. Molts de no-
saltres assistíem per primera vegada
a un acte polític reconegut públic ca-
talà. Aquesta sessió d'ara ha estat
llargament preparada, tan patida en
la redacció del text constitucional,
del text estatutari, en el referèndum,
en les darreres eleccions, que sem-
blava que ja l'haguéssim vista; les
sales acuradament restaurades eren
el marc de novetat.

L'ANDREU i Abelló, diputat
dels més joves en aquell mo-
ment, dels més grans ara, feia

una altra passera molt més llarga en
el temps. Recordava aquell matí de
desembre del 1932 quan s'inaugura-

va el primer Parlament de la Gene-
ralitat. Dia declarat festiu, senyeres
als balcons, el President Macià fent
el trajecte del Palau al Parlament en
cotxe descobert i guàrdia urbana a
cavall, els carrers bullint, i la gran
plaça del Parc de la Ciutadella plena
de gom a gom. El discurs del Presi-
dent... Aquesta sessió d'enguany
haurà estat una sessió d'obertura en
to menor per qui la pot comparar
amb aquella. Pels qui no tenim
aquell record personal, amb tot,
aquesta sessió d'obertura és impor-
tant com a passera cap a un futur de
Catalunya.

DIJOUS 10 d'abril abans d'en-
trar al Parlament he volgut
tornar a entrar a la nostra

vella casa, Instituto Verdaguer ara.
Després del portal tancat de la «Aso-
ciación de Padres de Alumnas», hi
ha el conserge, la màquina de Coca-
Cola al costat de la nostra estàtua de
l'auriga de Delfos que encara resis-
teix. El pati, sense les gardènies, té
les portes numerades. En una sense
numerar, hi ha una pissarra amb els
preus dels «bocadillos». I el pati és
ple de noies amb texans que pul·lu-
len entre els números, la màquina i
els «bocadillos». Un parell, miren es-
canyades la renglera de cotxes
aparcats, per l'obertura del Parla-
ment. «iQué pasa aquí del ante?»
Faig la passera cap aquells temps en
què el President Macià abans d'anar
al Parlament entrava a l'Institut a
besar els néts, quan tots sabíem què
es feia allí al davant i fins sentíem
què es feia una mateixa cosa a l'una
i l'altra banda de la plaça, on el des-
consol s'havia convertit en responsa-
bilitat col·lectiva.

DESPRÉS entrem al Parla-
ment, ho repeteixo, passera
cap al futur de Catalunya,

d'aquest futur que hem anomenat, i
continuem fent-ho, la Catalunya No-
va, feta de reconstrucció nacional
que vol dir reconstrucció d'aquesta
responsabilitat, de la comunicació,
de la feina, de la festa, de la llengua,
de l'escola... I tinguem molt de
compte, no fos cas que relliquéssim i
el poble ens hagués de renyar, que
prou que en sap.

BAR NA
HOUSE
un idioma

no «s'aprèn»,
s'adquireix

anglès
francès
català
alemany
espanyol

HORARI

De las 9 del matí a les 10 de la
nit

GRUPS MOLT REDUÏTS .

PROFESSORS NADIUS I PRO-
FESSIONALS

PREPARACIÓ EXÀMENS OFI-
CIALS

RESERVI ARA LA SEVA PLAÇA
PER AL CURSOS INTENSIUS

ORGANITZACIÓ DE CURSOS
A L'ESTRANGER

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

ROSELLÓ/ 263, METRO DIA-
GONAL, ENTRE PG. DE GRA-
CIA I RAMBLA CATALUNYA.
TELÉF. 218 78 46.

15



CARA I CREU MILITAR

Els debats pendents
Per molt que s'hi entestin comentaristes i «suaròlegs» la ja
anunciada crisi de govern, sigui mini o macro, no sembla que
tingui altre interès politic que el domèstic d'UCD.
Les tres carteres que, segons els indicis, seran remodelades, o
encara que en siguin cinc, no suposaran, ni molt menys, per elles
mateixes cap mena de rellançament politic.

Tampoc no suposaran un nou equi-
libri de forces dintre el partit en el po-
der. Així que l'afer és molt lluny de
ser apassionant. Ningú no dubta que
hi haurà certa «renovació» en el Go-
vern de Madrid. Però únicament per-
sonal. I el que el país està necessitant
és una altra cosa que difícilment s'al-
bira en l'horitzó d'aquestes àtones set-
manes on la polèmica sobre el caràc-
ter de la Guàrdia Civil ha estat només
la punta d'un «iceberg» de confusions i
recels que demostren que les relacions
de la classe política amb els militars
no són gens fluïdes i clares.

Crisi de govern:
a la recerca de la ,
política perduda

Segons cercles molts propers a la
Moncloa, Suàrez és absolutament
conscient de la necessitat d'imprimir
un nou dinamisme a la seva política.
El «desgast» és la paraula de moda i
és quelcom més que això el que el go-
vern sent després de les espectaculars
rebolcades electorals a les eleccions
autonòmiques. Desgast no sols polític
i d'imatge sinó també de crisi d'iden-
titat que s'agreuja amb una situació
econòmica que l'informe de l'OCDE
ressalta. Les crítiques en aquest sentit
a Abril Martorell han pujat de to.
Sembla que el Govern inicià els últims
dies alguns intents d'apropament als
socialistes a la recerca del que alguns
s'han afanyat a batejar com uns nous
pactes de la Moncloa. Però la resposta
del PSOE ha estat tallant: no hi haurà
nou «consens» sobre temes generals, si
de cas acords parcials sobre temes
molts concrets com ha estat el cas de
la Llei Orgànica de Finançament de
les Autonomies. Però, segons expressà
Felipe Gonzàlez en un discurs gens
improvisat en la presentació de la no-
va etapa com revista de «El Socialis-
ta», no hi ha cap possibilitat d'un
acord polític global amb el govern. El
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fantasma del govern de coalició s'a-
llunya definitivament. Si tenim en
compte que, per altres raons, les pos-
sibilitats de col·laboració amb nacio-
nalistes bascos i catalans, més enllà

Fernàndez Ordóüez proposa un canviem,
profunditat de la política de govern a *La
Espana necesaria».

Suúrez-Abril, un tàndem que necesita recanvis al Govern si vol continuar.

de suports conjunturals, són pràctica-
ment inexistents, s'arriba a la fàcil
conclusió que ÜCD ha de fer front a la
situació absolutament sola. El proble-
ma rau en saber d'on treurà els recur-
sos necessaris... ja que ningú no espe-
ra que l'anunciada intervenció de
Suàrez al Congrés, per a la segona
quinzena de maig passi, una vegada
més, de ser tan sols una exposició
d'intencions.

En aquest marc, estan mancats de
rellevància els rumors i les llistes de
ministrables que, novament, ens inun-
den. No hi ha indicis racionals que les
tesis de Fernàndez Ordóüez, d'actuali-
tat per la presentació del seu llibre-
programa «La Espana necesaria», pu-
guin prosperar: es tractaria de can-
viar el govern d'una manera substan-
cial i, a partir d'aquí, rellançar a tiots
els nivells la política de Madrid. Per a

Fernàndez Ordóüez, i en general per**,
als socialdemòcrates, es tractaria de^
reprendre el caràcter d'autèntic cen-|
tre d'UCD, entelat, diluït i en vies"
d'extinció si és que alguna vegada el;
va tenir, per una colla d'actuacions £•_
comportaments governamentals i per.
la batalla guanyada pels integristes.
del partit en el tema de la Llei de Cen-|
tres Docents. I perfilar la política au^
tonòmica, autèntic taló d'Aquil.les, en,
vistes als pròxims mesos. Es tractaria, i
en definitiva, de buscar un forat per a |
una política d'Estat avui perduda
les sinuositats insondables de les con-
tradiccions i la confusió de la política
de cada dia. •

Tanmateix, en un horitzó més o
menys immediat, no sembla que les i
tesis de Fernàndez Ordófiez tinguin l f
més mínima possibilitat de prosperarí
en l'ànim de Suàrez. Al contrari, unes;



£/ general Sàez Santamaría fou la cara en
la seva intervenció al Congrés.

7ïnent General Fontenla, la creu en l'omni-
present tema militar.

molt debatudes i curioses declara-
cions d'Abril Martorell a un grup de
periodistes, deixaven molt clar que es
continuarà amb els pedaços. Si més
no, fins després del congrés d'UCD en
ta pròxima tardor. Mentrestant, en
molt diversos fronts, interiors i exte-
rior, la situació corre el risc constant
de podrir-se cap aquest model italià
de «crisi permanent», que no troba
sortida decidida ni homes que sàpi-
guen planificar i donar respostes vàli-
des a la situación. Es continuarà amb
els adobs i les cataplasmes. I, el que
és més greu, sense direcció política i
sense aquest debat en profunditat que
constantment la Moncloa escamoteja.

Les controvertides declaracions del
director general de la Guàrdia Civil
sobre la Llei Orgànica de la Defensa,
el processament per la jurisdicció mi-
litar de Filar Miró i la intervenció del

general Sàez Santamaría, delegat del
govern a Euskadi, a la comissió del
Congrés, han compost un triangle in-
formatiu de caràcter castrense que no
pot en absolut, per molt diferents
raons, passar desapercebut. El tema
militar continua present a la política
general espanyola, amb caràcter con-
tradictori i, sovint, amb crispació. En
aquest sentit cal dir que les afirma-
cions, després matisades, del tinent
general Fontenla, director general de
la Guàrdia Civil, ocasionaren una sè-
rie de tensions i de preocupacions de
la més diversa índole i que, com ós
habitual, foren aprofitades per la
premsa d'extrema dreta que intentà
fer del FSOE, més que del govern, el
dolent de la pel·lícula. Els socialistes
aquesta vegada no van anar amb em-
buts i llur petició de cessament del di-
rector general fou fulminant. Les
reaccions s'atemperaren després i la
tempesta va passar relativament rà-
pid, no sense deixar un reguitzell de
preocupació pel que alguns interpre-
taven com una ingerència molt greu
en les tasques del Parlament. El que
ha quedat sense aclarir és si el «ma-
lestar» a què es referia Fontenla res-
ponia de debò a un estat d'ànim col·-
lectiu en el si de la Guàrdia Civil o
només, com apuntaren certes infor-
macions, a un sector molt concret. De
totes maneres l'afer ha tingut la virtut
de fer que, probablement per primera
vegada, s'hagi discutit sense embuts
un tema d'indubtable transcendència;
el caràcter militar de la Guàrdia Civil,
No obstant, no sembla que totes les

, incògnites hagin estat desvetllades.
Fel que fa a la resta cal dir que al-

guns cercles periodístics relacionaren
d'alguna manera la protesta del PSOE
per les declracions de Fontenla amb el
processament de Pilar Miró, la mili-
tància socialista de la qual és conegu-
da, directora de «El crimen de Cuen-
ca». Es tracta sens dubte d'una casua-
litat poc afortunada, però que la juris-
dicció militar no s'hagi inhibit d'a-
quest dissortat afer no deixa de ser un
símptoma molt preocupant, molt més
quan «El crimen de Cuenca» es limita
a narrar escrupolosament uns fets
verídics esdevinguts en aquest país fa
seixanta anys. El processament de la
directora, junt amb el de Miguel Àn-
gel Aguilar, plantegen el tema de la
llibertat d'expressió que la Constitució
empara, alhora que no sap exacta-
ment quan i com la reforma del Codi
de Justícia Militar anirà al Parla-
ment, reforma que evitaria aquesta

mena de processos que, si més no, re-
velen una inquietant permanència d'-
hàbits i lleis del passat i que s'interfe-
reixen en les relacions no sempre cla-
res, entre societat civil-Forces Arma-
des.

Malgrat aquest ambient, molt poc
relaxat, la intervenció dimecres 17 a
la Comissió de Defensa del Congrés
del general Sàez Antamaría fou força
fluïda i no hi va haver situacions de
tensió, ni tan sols amb Juan Maria
Bandrés, el qual tingué una intel·li-
gent intervenció, igual que la del po-.
nent, el qual respongué les preguntes
dels diputats de manera distesa i polí-
ticament convincent.

El tema militar, sempre present i
periòdicament en primer pla, ha tin-
gut aquesta setmana la cara i la creu,
a més, dissortadament, d'aquesta pre-
sència constant dels atemptats a Eus-;
kadi i que s'ha endut tres noves yícti-
mes en menys d'una setmana, la qual
cosa, evidentment, no ajuda a la im-
prescindible relaxació, ni a que un
cert tipus de temes subjacents siguin
abordats amb la profunditat que de-
manen, • ;

L'esquerra als Ajuntaments ha
complert el primer any, Ha estat mo-;
Üu per a un balanç que si bé no sem-
bla esplèndid ni espectacular, tampoc
no és desdenyable. Socialistes i comu-
nistes, com a principals forces de l'o-
posició, passen en llurs respectius
partits per un moment de cert re-
compte de forces. La Unia política en-
front de la sindicalista sembla haver
guanyat punts al PCE, si bé la discus-
sió, i alguna cosa més, continua ober-
ta. El PSOE pel seu cantó passa revis-
ta al retrocés electoral a Catalunya i
Euskadi. Les últimes reunions de l'e-
xecutiva sembla que s'han dedicat
íntegrament a aquest tema sense que
se n'hagin tret conseqüències con-
cloents. L'esquerra en general passa
per un cert moment de desdibuixa-,
ment d'objectius. És clar que el fusti-
gament al govern no és prou i s'està
trobant a faltar una anàlisi sobre el
que, objectivament considerat, és un
pas enrera. Pot considerar-se positiu
una certa disminució dels enfronta-
ments, tant a nivell polític com sindi-
cal, entre socialistes i comunistes. Pe-
rò tampoc això sembla prou. El des-
gast està arribant a totes les forces
polítiques nacionals, incloses les d'es-
querra. Com tants d'altres, és un de-
bat pendent que aquesta hauria d'a-
bordar. :

PEDBO ALTARES
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OCCIDENT DAVANT D'IRAN I AFGANISTAN

Crisi a l'aliança
atlàntica
XAVIER BATALLA
Els esdeveniments d'Àsia central han posat en qüestió la fermesa
de l'aliança atlàntica. Els Governs europeus celebraran aquesta
setmana, del 21 al 23, dues reunions de les quals dependran en
gran part el futur immediat de les represàlies nordamericanes
contra Iran i l'URSS, però també el de les relacions entre els
principals membres del món occidental.

Tot sembla indicar, després de les
noves sancions contra Iran, que el
president Carter tenia previst anun-
ciar el passat dia 17, que la política
nordamericana de represàlies econò-
miques i diplomàtiques contra Tehe-
ran i Moscou assolirà el seu punt àl-
gid a mitjans del pròxim mes de maig.
En aquells dates, Washington podria
adoptar una sèrie d'accions militars
«pacífiques» al Pèrsic, si els ostatges
nordamericans no haguessin estat en-
cara alliberats i, paral·lelament, el
boicot als Jocs Olímpics de Moscou ja
seria irreversible. Per a llavors està
previst, segons fonts occidentals, que
la nova Assemblea iraniana pugui es-
tar en condicions d'ocuparse de l'alli-
berament dels 50 ciutadans nordame-
ricans detinguts d'ençà el passat 4 de Thatcher i Schimdt, llur posició sobre les olimpíades condiciona la resta de Europa I

novembre; no obstant, i malgrat que
la segona volta de les eleccions legis-
latives hagi estat fixada per al 2 de
maig, fonts iranianes subratllaren la
setmana passada que el seu Parla-
ment no s'ocuparia de l'afer fins a
juny o puliol.

L'ultimàtum
de Carter

El Departament d'Estat nordameri-
cà féu saber, el passat dia 14, encara
que fos de forma oficiosa, que qualse-
vol represàlia militar contra Iran
—possiblement un bloqueig naval—
no serà portada a terme abans que fi-
nalitzi la segona quinzena de maig.
L'anunci es va produir, però, tres dies
abans que Carter tornés a endurir la
seva posició i decretés noves sancions
contra Teheran; fonts oficioses norda-
mericanes especulaven el dia 16 que
la Casa Blanca podria suspendre la

tramesa d'aliments i medicines a Te-
heran.

El nou pas endavant de Carter se-
guí, d'altra banda, a la decisió del Co-
mitè Olímpic Nacional dels Estats
Units de boicotejar els Jocs Olímpics
de Moscou, tal com reclamava el po-
der executiu, i al llançament d'un ul-
timàtum, després desmentit, als aliats
europeus per tal que secundessin la
seva política de represàlies. Exasperat
per l'actitud cautelosa dels seus aliats
europeus, el president nordamericà
ha tornat a obtenir de moment la ma-
teixa resposta equívoca que aquesta
banda de l'atlàntic li va donar arran
de la intervenció soviètica a Afganis-
tan.

No hi ha cap dubte que els «nou»
reafermaran llur solidaritat amb els
Estats Units en el decurs de la reunió
que llurs ministres d'Afers Estrangers
celebraran del 21 al 23 d'abril, a Lu-
xemburg; però el que continua essent
incert és si els membres de la CEE

adoptaran les mesures proposades per
Carter en el decurs de la controvertí-1

da entrevista televisada que el dia 13,
concedí a diversos periodistes euro-
peus. Per als. dirigents de la CEE la
qüestió podria resoldre's si Washing-?
ton es convencés que qualsevol repre-?
sàlia de tipus militar, àdhuc les quali-s
ficades com «pacífiques», només servil
rien per a agreujar la crisi energètica
d'Occident, si no per a empènyer Te--
heran cap a Moscou.

La querella atlàntica

La querella atlàntica, tan vella com
la pròpia organització, ha assolit en |
aquestes últimes setmanes la cota d'u-
na crisi. Una crisi que és conseqüèn-
cia dels fets iranians i afganesos, però
també de la difícil adaptació del pacte
atlàntic als canvis internacionals es-
devinguts en els últims anys. L'intent
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Carter es reaferma en el boicot.

nordamericà de reafermar ara el seu
leadership sobre el Vell Continent,
quan la posició internacional de Was-
hington no és precisament tan podero-
sa com fa trenta anys, en, el moment
de la fundació de l'aliança, no ha fet
més que constatar les reserves euro-
pees a secundar qualsevol operació
que pugui posar en perill la distensió
sobre la qual han edificat llur poder
econòmic. Europa, el Mercat Comú
Europeu, encara és, tanmateix, un
nan polític, fet que alguna premsa del
continent, com la gaullista, sembla
oblidar quan es refereix al'adveniment
d'un món multipolar. El retrocés dels
Estats Units en l'escena internacional
és, en efecte, evident, i el monja no és
bipolar, perd la multipolaritat ho és
menys en segons quins casos. Sobretot
en el cas europeu. Llevat de Margaret
Thatcher, els dirigents de la CEE te-
nen por de donar suport a Carter per
una raó òbvia: perquè són llurs inte-
ressos econòmics i energètics, no els
nordamericans, els qui estan en perill
més seriós; difícilment, però, podran
mantenir una posició comú quan en
altres qüestions estrictament comuni-
tàries continuen fracassant. En aquest
sentit, no hi ha dubte que les pròxi-
mes cimeres europees seran una pro-
va de foc per als dirigents del Vell
Continent, tradicionalment més preo-
cupats en defensar llurs «sagrats inte-
ressos nacionals» que en accelerar la
construcció de la unitat europea.

Un mínim
de solidaritat

Amb una seguretat militar que con-
tinua basada fonamentalment en el
poder nuclear nordamericà, Europa
difícilment pot vèncer les pressions
nordamericanes, encara que ara pu-
gui resistir-les millor mercès al seu
més gran pes específic en la comuni-
tat internacional. Els últims esdeveni-
ments han demostrat, sens dubte, que
l'aliança creada per a superar les ten-
sions de la postguerra suporta penosa- ,
ment les que existeixen d'ençà uns
anys. Però en últim terme, una CEE
dividida entre pro-atlantistes, com és
el cas d'alemanys i britànics, i gaullis-
tes, que la majoria de les vegades
només defensen llurs interessos eco-
nòmics i comercials, difícilment podrà
parlar amb una sola veu, bé davant la
crisi iraniana, bé davant el conflicte
afganès. En una entrevista concedida
a la Libre Belgique, el ministre belga
d'Afers Estrangers, Henri Simonet, va
definir així la situació davant la cime-
ra de Luxemburg: «Els europeus no
poden donar als americans la impres-
sió que estan sols. Ells no poden1

contentar-se amb paraules. És el cli-
ma de l'aliança atlètica el que ha es-
tat posat en qüestió, i el que cal és es-
tablir una base mínima de solidaritat
entre Europa i els Estats Units». Ara,
la qüestió rau en fixar aquest mínim
que sigui acceptable per a Washing-

ton. De moment, la iniciativa dels am-
baixadors europeus davant Bani Sadr
no sols fou' insuficient, sinó també un
fracàs. , ' . * . .'* •

: ElsJJ.OOÏ,K,O, 5 } ,v

L'actitud europea.és també equívo-
ca davant el boicot proposat per Car-
ter als Jocs Olímpics, encara que tot
fa suposar que la negativa del Comitè
Olímpic Nacional dels EE.UU. a viat-
jar a Moscou serà seguida per la ma-
joria dels homònims europeus. De fet,
sembla més probable el boicot a les
Olimpiades que el trencament de rela-
cions amb Iran. Certament, els Jocs
de Moscou estan ja condemnats a ser
poc més que una Spartakiada.

El moviment olímpic modern entra-
rà definitivament en crisi el proper 15
de maig, quan el govern de Bonn
anunciarà, gairebé amb tota segure-
tat, el seu boicot. Si això es confirma,
el dia 25 de maig, data límit per a
acceptar la invitació, la majoria dels

. països europeus també hauran donat
ja llur «no» a Moscou. Els casos més
polèmics podran ser les decisions de
París i Londres, encara que per raons
oposades. El Govern francès continua
mantenint que la qüestió només pot
ser resolta pel Comitè Olímpic Nacio-
nal, encara que tampoc no sembli

. massa entusiasmat amb la idea d'as-
sistir a una competició dominada per
països comunistes. Per la seva banda,
la primer ministre birtànica, Marga-
ret Thatcher, insisteix en boicotejar
els Jocs, malgrat la resistència dels
atletes a plegar-se al poder polític.
Mentrestant, països com Espanya,
Holanda, Itàlia, Suïssa i Japó esperen
per a afegir-se, finalment, al que deci-
deixi «la majoria». .'.. . - . '

; L'últim intent ;> V
L'última temptativa de salvar els

Jocs es produirà, tanmateix, a Lausa-
na, del 21 al 23 d'abril, quan les fede-
racions internacionals d'esports es
reuneixin amb la intenció d'arribar a
un acord a fi de «despolititzar» els
Jocs. Si Moscou no accepta, com ja ha
avançat, la proposta segons la qual la
inscripció dels atletes seria a títol in-
dividual, amb la qual cosa se suprimi-
rien els himnes i les banderes, la «gue-
rra del Jocs» haurà acabat amb la vic-
tòria de Carter i la derrota de les
Olimpiades. • :
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WILLIAM TOLBERT,
•:L PRIMER PRESIDENT

ENDERROCAT EN
133 ANYS

Libèria va ser seu de la darrera conferència de l'OUA i Tolbert el seu president, ja
que es considerava un dels països més estables d'Àfrica,

La via liberiana
al cop d'estat
Libèria ja no és l'excepció en l'Àfrica occidental, regió abonada
als cops d'estat militars en cadena. L'Estat que fóra fundat per
ex-esclaus negres nordamericans acaba de conèixer el seu primer
cop en 133 anys d'història. William Tolbert, el degà dels
presidents de l'Àfrica negra, fou enderrocat el passat
12 d'abril pel sergent Samuel K. Dos.

La caiguda de William Tolbert, el
qual fou executat junt amb el cap de la
seva guàrdia personal, ha trencat la
tradicional estabilitat de Libèria, país
la vida política del qual es distingí fins
ara per la llarga permanència en el po-
der dels seus presidents. La marca es-
tablerta per Tolbert, el qual anava
camí de complir una dècada a la presi-
dència, figurarà entre les millors, però
per sota de les de Charles D. B. King
(10 anys), Edwin J. Barclay (14 anys)
i, sobretot, de William Vacanarat Sha-
drach Tubman, l'«Oncle Shad», el qual
continua tenint el rècord absolut amb
27 anys en el poder i sis reeleccions
consecutives.

L'«era Tolbert» ha acabat de la ma-
teixa manera que començà: per una
lluita contra la corrupció, l'existència
de la qual ha estat una constant en els
diferents règims del país que un dia
fou conegut com la «República Firesto-
ne». Ara, els seguidors de l'aparent-
ment nou «home fort», el sergent Doe,

jutgen els dignataris de l'antic règim
per «corrupció i violació dels drets hu-
mans»; nou anys abans, Tolbert havia
iniciat el seu patriarcat amb una «cam-
panya sistemàtica» contra els escàn-
dols de la classe política liberiana.
Abans que Tolbert, el president King
protagonitzà el més escandalós dels
casos en aprovar la «cessió» de treba-
lladors per a les plantacions espanyo-
les de cacau a Fernando Foo; el «ne-
grer», que el 1926 concedí 40.000 hec-
tàrees a la societat Firestone per a
l'explotació del cautxú, es veié forçat
després a dimitir, a conseqüència de
les pressions exercides per la Societat
de Nacions.

Banc de proves
del neocolonialisme

Amb William Tolbert les coses can-
viaren, encara que dintre d'un ordre
neocolonial, respecte de l'època de
King, per a qui la llei de la «colònia

americana a Àfrica» era la llei de |
l'«0ncle Sam» i de Firestone. Conscient |
que tot el que era bo per a les empreses .$
nordamericanes no ho era necessària- -j
ment per a Libèria, Tolbert s'esforçà,
sense sort, en ser menys dependent de
Washington. . j\

Comandant en cap de les Forces Ar-;!
mades, cap del partit únic —el True
Whig Party-r alt dignatari de la ma-
çoneria, doctor en Teologia i primer;
home de color en accedir al càrrec de'
president de l'Aliança Baptista Mun-
dial, que compta amb 30 milions d'a-*
deptes en tot el món, William Tolbert'
fou, tanmateix, un fervorós practicant
del «sistema familiar» pel qual la mino-
ria afro-americana ha dominat, d'ençà
la fundació del país, els nadius de les
tribus de l'interior, els quals represen-
ten el 95 per cent de la població. Sota
la seva presidència, en definitiva, la
República Lliure i Independent de Li-
bèria continuà complint millor amb el
seu objectiu de servir com banc de pro-
ves del neocolonialisme que no com
desgreuge històric als esclaus negres.

Si bé la creació de l'Estat liberià cal
no considerar-la, malgrat la intenció,
com un desgreuge històric, sí que ha
estat, i a bastament, una reparació
econòmica per als freemen, els negres
d'origen afrp-americà i beneficiaris de
l'explotació de les riqueses naturals
del país.

Primer productor d'Àfrica —i cin-
què mundial— de ferro i cautxú, Libè-
ria ha conegut el seu primer cop d'es-
tat després d'una lenta agudització de
la crisi social que enfronta afro-ameri-
cans i indígenes i que propicià la crea-
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William Tolbert, el president enderro-
cat ... .

ció d'un partit d'oposició, Oi Partit Po-
pular Progressista, la primera mobilit-
zació del qual fou reprimida de forma
sagnant fa ara poc més d'un any; ISO.
persones van perdre llavors la vida per
protestar contra l'augment de preu de
l'arròs.

Amb l'arribada al poder del sergent

Samuel K. Doe, el qual serà el presi-
dent número vint i el primer d'origen
no americà, la política liberiana sem-
bla trobar-se al llindar d'una nova i
distinta etapa; no obstant la situació
continua essent prou confusa com per
a poder predir el futur més immediat.
Malgrat les primeres declaracions de
signe progressista, i l'alliberament dels
militants del partit de l'oposició, cal-
drà esperar que la retòrica de primera
hora comenci a sotmetre's a la prova
dels fets. Sobretot quan dies després
del cop, el passat dia 16, el nou règim
no semblava consolidat i havia de fer
front a la revolta d'algunes unitats mi-
litars. £1 silenci de les grans agències
informatives nordamericanes, així
com l'improbable desconeixement per
part de Washington dels preparatius
del cop, no contribueixen precisament
a clarificar l'actual situació. Segons
sembla, la caiguda de Tolbert es va
produir setmanes després que Govern i
Oposició haguessin acordat una treva i
la possiblitat de legalitzar el Partit
Progressista Popular en un futur im-

mediat; a finals de març, però, Tolbert
cedí a les pressions dels sectors més
«ultres» i empresonà els líders de l'opo-
sició. • . . ' • , .

Mentrestant el nou règim ha evitat
tota proclama anti-Estats Units, però
reaferma la seva intenció de recons-
truir una societat en base a la justícia
social i el respecte als drets humans.
Així, tot sembla indicar que, com afir-
mava la setmana passada el corres-
ponsal de «Le Monde», en aquella terra
que va voler ser la de la llibertat, ha
estat finalment una reivindicació igua-
litària la que ha provocat,.per primera
vegada, un cop d'estat. Libèria podrà
seguir, com s'ha anunciat, els principis
del no alineament, de là carta de l'O-
NU i de l'Organització per a la UUnitat
Africana, de la qual Tolbert era també
president, però finalment ha deixat de
ser una excepció en l'Àfrica occiden-
tal. Potser ha arribat el moment d'ini-
ciar el camí d'una segona emancipa-
ció. • • - . . . . , . , , ír.. ..... >
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ARRAN DE LA CRISI INTERNACIONAL

La militarització
de l'economia
JOAQUIM MONELLS
La sobtada militància antiamericana de l'Iran i -més en general— el
desvetllament de l'islamisme antíoccidental, la invasió soviètica de
l'Afganistan, l'impasse iugoslau del post-titisme imminent, la lògica
tossuderia energètica de l'OPEP, i la popularització d'un estat d'ànim
segons el qual s'accentua el desequilibri de la balança militar entre les
forces de la NATO i del Pacte de Varsòvia estan afavorint —i
oficialment justificant— un procés de neo-militarització de les
principals economies occidentals.

Recentment, el president
Carter anunciava el propò-
sit de votar augments subs-
tancials del volum de des-
peses militars, com a pre-
paració per a eventuals in-
tervencionismes nord-ame-
ricans a l'estranger (la feri-
da del Vietnam ja ha cica-
tritzat). I fa escassament
quatre mesos, la NATO de-
cidia produir i instal·lar a
cinc països europeus 572
míssils amb capacitat nu-
clear — amb un cost d'uns
4.000 milions de dòlars—
per tal de garantir la vulne-
rabilitat del territori soviè-
tic des d'Europa Occiden-
tal. Tal com calia esperar,
la neo-guerra freda dels
primers anys 80 comença a
traduir-se, en definitiva, en
un revival de la cursa ar-
mamentista.

De moment, alguns mer-
cats de primeres matèries
estratègiques com el coure,
el plom o el zinc estan ex-
perimentant força animació
especulativa i augments
sostinguts de preus, com a
resultat de comandes suple-
mentàries vinculades a pro-
duccions de material bèl.-
lic. D'altra banda, la cir-
cumstància que les indús-
tries militars es caracterit-
zin pel consum de metalls
especials i escassos i per la
utilització de tecnologies-
punta i d'equipaments espe-
cialitzats origina en deter-
minats sectors industrials

En algunes ocasions el capitalisme ha resolt situacions críti-
ques mitjançant la militarització de les economies i posteriors
confrontacions bèl·liques.

lligats a la producció mili-
tar greus escanyaments
d'abastiments de tota me-
na, que contribueixen a ac-
centuar les pressions infla-
cionàries.

£1 debat econòmic sobre
les motivacions i efectes de
les curses d'armaments és
un debat vell de vint anys
enrera —com a mínim—
però que mai no ha perdut
audiència (sortosament) i
que, de mica en mica, tor-
narà ara a plantejar-se.
Tot i que, en certa manera
com en el cas dels debats
sobre el divorci o l'avorta-
ment, els arguments resul-

ten prou coneguts i fóra es-
trany que en sorgissin d'au-
tènticament nous.

Des de diferents posi-
cions polítiques s'ha argu-
mentat que les despeses
massives en produccions
bèl·liques constitueixen una
trista exigència del sistema
capitalista per a sobreviure
en moments de greus difi-
.cultats d'expansió econòmi-
ca, que aquestes despeses
juguen un paper estabilitza-
dor, en augmentar la de-
manda agregada en mo-
ments d'insuficiència cròni-
ca, i també que responen a
les pressions inconfessables

La solució de les greus difi-
cultats per l'expansió econò*
mica apunta cap a un aug-
ment desmesurat de la pro-
ducció armamentística.

de poderosos lobbies repre-
sentants de grans interessos
privats i multinacionals.

Enfront d'aquestes argu-
mentacions, la posició bàsi-
ca de la dreta armamentis-
ta consisteix en banalitzar-
les i en remarcar que là
despesa militar esdevé sim-
plement necessària com a
resposta a una amenaça ex-
terior. En d'altres termes,
que l'obssessió per les
produccions bèl·liques mas-
sives no constitueix una de-
cisió sobirana d'aquell que
la practica, sinó que és for-
çada de manera mecànica i
exògena per les despeses
militars prèviament realit-
zades per r«enemic». Val a
dir que mentre l'«enemic»
argumenti de la mateixa
manera, i com que esdevé
inútil intentar escatir qui
va començar primer a ga-
llejar, ens estem instal·lant
en una situació tragicòmica
en què no restarà ni un
pam quadrat de territori
sense el corresponent mís-
sil. D'altra banda, caldria
esbrinar fins a quin punt els
productors d'armes actuen
realment en funció del prin-
cipi ancestral de legítima
defensa i fins a quin punt
com a defensors ancestral-
ment il·legítims de grans in-
teressos econòmics i finan-
cers acumulats en països
perifèrics, controlats çolíti-

cament i explotats econòmi-
cament.

Assolir conclusions cate-
gòriques i satisfactòries so-
bre si les curses d'arma-
ment són necessàries o no
per a la supervivència del
capitalisme és una tasca
entretinguda que requereix
força paciència d'anàlisi
històrico-teòrica. En qual-
sevol cas, sembla força rao-
nable constatar com a evi-
dència històrica que, en al-
gunes ocasions almenys, el
capitalisme ha resolt situa-
cions critiques mitjançant
la militarització de les eco-
nomies i posteriors confron-
tacions bèl·liques.

Que la cursa d'arma-
ments constitueix, en segon
lloc, un recurs de manteni-
ment de la demanda global
esdevé prou clar. En aquest
aspecte, actualment alguns
observadors comencen a
revisar les previsions d'evo-
lució de l'economia nord-
americana per enguany, en
el sentit de considerar que
l'amenaça d'aprofundiment
de la crisi econòmica als
Estats Units p o d r i a
atenuar-se, a mida que va
agafant embranzida el
procés de despeses militars
i els seus efectes multiplica-
dors s'estenen a la resta
d'activitats econòmiques.
Despeses que, com a mos-
tra de la seva importància
com a motor de dinamisme
econòmic, garanteixen l'o-
cupació del 7 % de la pobla-
ció activa nordamericana i
-directa o indirectament—

l'ocupació del 20 % de les
indústries manufactureres.

Quant a l'argument que
la cursa d'armaments és
—si més no— afavorida per
la pressió d'interessos que
n'obtenen beneficis multi-
milionaris, cal ésser cínic
per a n e g a r - l o o
minimitzar-lo. Gegants com
Lockheed, McDonnell-Dou-
glas o Rockwell Internatio-
nal depenen en més del
50 % de les comandes de
material bèl·lic, i fins i tot
empreses civils com Gene-
ral Motors, Ford o Chrysler
obtenen percentatges im-
portants dels seus beneficis
a partir de la contractació
de produccions militars.

A d i fe renc ia de
l'animació-neurosi arma-
mentista d'alguns centres
de poder polític occidental,
en aquest racó de Medite-
rrani temes com el radi
d'acció operativa dels Fers-
hing nord-americans i del
SS-20 soviètics, o els es-
glaons de l'«escalada de te-
rror» de Kahn, desvetllen
un interès més aviat dis-
cret. Probablement més per
analfabetisme tecnològic i
cultural que no pas per pa-
cifisme conscient i militant.
Tanmateix, atès que aquest
racó de Mediterrani no és
insensible fisiològicament al
turisme aereo-radioactiu
dels Fershing o dels SS-20,
esdevé recomanable mirar
cap amunt —de tant en
tant— per tal d'evitar sor-
preses gratuïtes però moles-
tes. •

Blume català juvenil
Unes eines a l'abast de la joventut per
contribuir a la feina d'avui: normalitzar
culturalment el país.
PERSONATGES CATALANS
DE TOTS ELS TEMPS ;
Amb aquesta col·lecció volem acostar al lector juvenil
(10-15 anys) aquelles figures que a través dels segles han anat
teixint fit per randa la identitat inqüestionable del nostre poble.

Aventures, invents i
navegacions d'en
Narcís Monturiol.
Aventures i desventures de l'inventor
de l'Ictlneo, una nau per navegar
sota l'aigua, precursora del submarí.
La vida d'un català que assenyat
i arrauxat alhora tenia l'esDurna viva
del geni I que, com la majoria dels
genis, hagué de patir la incomprensió
i la intolerància del seus
contemporanis. :

En preparació
RamonMuntaner: viatges i conquestes pel Mediterrani.
La fantasia inacabable d'Antoni Gaudi. , ,
Verdaguer, un poeta per a un pobie.
Prat de la Riba, reconstructor de la nacionalitat.

Casanova i Moragues,
defensors de
les llibertats catalanes
Qui va passar aquell onze de ' -
setembre del 1714? Visquem l'acció
patriòtica de dos personatges
f ascinants que van saber dir prou a •
les exigències centralitzadores de fa
dos segles i defensaren a ultrança
les llibertats de Catalunya. Dues
vides que mai mes no oblidarem.'

ELS CAMINS DE L'ART A CATALUNYA

Una altra novetat per a la gent jove:
la invitació a recórrer els camins
que l'expressió artística ha anat
obrint en la geografia del nostre país.

L'ofici de pintar a
l'època romànica
Un suggestiu viatge a la Catalunya
de fa vuit segles. Coneguem com
vivien, què pensaven, què feien els
nostres avantpassats a traves de les
mostres artístiques que es conserven
a la secció romànica del Museu d'Art
de Catalunya. . ' -,,

En preparació
El treball de l'artista, ara.
L'art de les colonitzacions grega i romana.
Escultura i arquitectura romàniques.
Corrents artístics del segle XIX. -

Dues sèries de llibres per a gent Jove que també llegiran
els grans, on.text, dibuix i fotografia configuren un tot
cohesionat i atractiu.

Característiques de les col·lacions
Volums de 27,7* 24 cm., d'unes 100 pàgines, amb 40 Il·lustracions.
Impressió a dues tintes. Enquadernació cartoné. Preu: 600 Ptes.
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EL PENSAMENT SARTRIÀ OMPLE TOT EL SEGLE XX

Ha mort Pexplorador de Pésser
ALBERT GARRIDO

La mort de Jean-Paul S art re ha deixat sobre la taula, sense
resoldre, el tema de les relacions o complementarletat entre
existencialisme i marxisme, qüestió que va ocupar bona part dels
treballs del pensador durant el seu darrer quart de segle de vida.

Abans de la segona guerra'mundial
hi ha un Sartre preocupat sobretot
per l'individu i la dimensió del real
que es caracteritza per una essencial
llibertat. És el Sartre que escriu «La
Nàusea» per expressar la sensació de
buit que produeix al seu protagonista,
Antoine Roquentin, la certesa que res
no és segur i indispensable, ans al
contrari l'home s'ha de fer a sí mateix
amb total llibertat d'elecció. La gran
novel·la de l'existencialisme, les reac-
cions del seu personatge central, ins-
piraran les actituds de molts joves in-

tel·lectuals de la «rive gauche» durant
la quarta república.

Però la fita cabdal de la primera
etapa de pensament sartrià és «L'és-
ser i el no-res», obra on desenvolupa
àmpliament les doctrines filosòfiques
de l'existencialisme ateu. Sartre ex-
plora dins la idea troncal que l'exis-
tència és anterior a l'essència i desco-
breix una dualitat en l'existència:
l'en-si (en-soi), que és allò que és do-
nat (que és el que és); i el per-a-si
(pour-soi) o relació intencional que
anul·la les tendències naturals.

Pensament polèmic

La formulació existencialista pro**'
voca la polèmica emb els pensadors
marxistes. Roger Garaudy escriu a
«Perspectives de l'home» que «al pro-;
cedir, com ho fa Sartre, a un pas del
límit, al privilegiar aquest moment
subjectiu de la llibertat en detriment
de les altres dimensions de l'home, .
arribem a fer inconcebible una ració-;
nalitat de la història». I el mateix Ga-
raudy, en el llibre esmentat, rebutja-;
com una idea aplicable a la realitat
social el seu pretès individualisme
sense concesions: «Sartre sembla -es-
criu- no haver tingut mai l'expertèn-f
eia fonamental per la qual «els altres»
apareixen lligats per una solidaritat

Jean-Paul Sartre i Simone de Beauvoir, la parella de l'existencialisme.

L 'any passat la salut de Jean-
Paul Sartre ja era delicada.
Cec, necessitava a tota hora l'a-

juda de Simone de Beauvoir, la seva
companya de tota la vida, però no
havia perdut - n o la va perdre
mai- la sensibilitat per les coses
que passen al món. I així un dia de
1979 la seva figura petita, de pas
una mica pesat, va entrar al Palau
de l'Eliseu, juntament amb Ray-
mond Aron, per demanar al presi-
dent Giscard d'Estaing que inter-
cedís en favor dels refugiats cambo-
dians i vietnamites. Així va ser sem-
pre Sartre, «el combatent de tots els
combats», com una mica èpicament
el va definir dimecres passat el diari
«Liberation», que ell mateix va fun-
dar.

Jean-Paul Sartre va venir al món
el 23 de juny de 1905 a Paris, es a
dir que d'aquí dos mesos hauria
complert 75 anys. Orfe des de la se-
va infantesa, va ser criat pel seu avi
matern, el qual l'influencià de ma-
nera decisiva en les seves aficions
com molt expressivament conta a la
seva obra autobiogràfica «Els mots».

Un cop acabats els seus estudis de
filosofia a França es va traslladar a
Berlín (1933-34), on estudià Husserl

de treball, de dolor, de risc i de com-
bat».

No cal dir que aquesta contraposi-,
ció inicial entre marxistes i existen-
cialistes radicalitza el debat extraor-
dinàriament, fins el punt que la «His-
toria de la filosofia» que edita l'Acadè-
mia de Ciències de l'URSS diu del
pensament sartrià i d'altres teòrics en
la mateixa Unia que «és una de les
més clares expressions ideològiques
de la crisi general del capitalisme, cri-
si que els difussors d'aquesta corrent
filosòfica adulteren, presentant-la
com una crisi de l'home-i de tota la
cultura humana».

El segon Sartre

Hi ha, però, un segon Sartre que in-
tenta el diàleg amb el marxisme polí-
tic els darrers anys de la quarta repú-
blica. Afectat de forma definitiva per
la guerra i decidit per sempre en fa-
vor del compromís polític, els últims
anys de la seva vida arribarà a afir-
mar que «davant d'un nen que es mor
de fam "La nàusea" no té cap valor».

Sartre, el filòsof del segle XX.

La veritat és que les seves relacions
o intents de diàleg amb els marxistes
no van funcionar massa. Els polítics
del Partit Comunista Francés i molts
dels seus intel·lectuals no es van en-
tendre amb Sartre, el qual l'any 1956,

arran de la intervenció soviètica a
Hongria va girar l'esquena definitiva-
ment al PCF. Es aleshores quan el
polígraf escriu la seva «Critica de la
raó dialèctica», la seva obra més im- .
portant d'aquesta segona etapa. • %

SARTRE, EL GRAN COMBATENT

i Heidegger, els quals influirien de
forma determinant en el primer Sar-
tre. Reinstal.lat al seu país, va ser
professor a Le Havre.

FILÒSOF RESISTENT

A l'esclatar la guerra mundial els
alemanys el van fer presoner, però
el 1941 va alliberar-se i es va incor-
porar a la resistència. La guerra, el
compromís polític que comporta, va
significar una fractura en Sartre i
propicià un nou enfoc del seu pensa-
ment existencial.

Durant la quarta república va in-
tentar en diferents ocasions obrir un
diàleg amb el Partit Comunista
Francès, però els dirigents d'aquest
partit van rebutjar tota entesa amb
qui s'oferia a convertir-se en la
conciència critica del marxisme.

La guerra d'Algèria el va alinear
obertament amb l'anticoloiiialisme.
£1 retorn de De Gaulle a la política
el va enfrontar amb el general, a qui
va criticar el seu comportament en
la liquidació de la guerra algerina.

L'any 1964 va ser un dels més po-

lèmics de la seva vida. el filòsof va
rebutjar el premi Nobel de Literatu-
ra. «No sé per què haig d'acceptar
un premi que han decidit donar-me
cinquanta persones que escriuen
obres sense cap valor», va declarar
aleshores. Tothom va interpretar,
però, que no volia un premi que ell
considerava que podia condicionar
la seva conducta futura i la seva in-
dependència.

LA SORBONA, RODEJADA

Els fets del maig francès van
posar-lo al front dels moviments es-
tudiantils. A una Sorbona rodejada
per la policia, Sartre es va entrevis-
tar amb Daniel Cohn-Bendit i va dia-
logar amb els estudiants revolucio-
naris. Poc després va criticar amar-
gament l'actitud de les gran forces
polítiques franceses d'esquerra du-
rant la insurrecció universitària.

Interessat per tota mena de nous
moviments polítics i ideològics, Sar-
tre es va presentar un dia de 1974
davant d'una presó alemanya per
conversar amb membres del grup

Baader-Meinhof. Un cop celebrada
la reunió i de nou a França va ser
durament atacat pels mitjans infor-
matius de la RFA, pel que van consi-
derar com un gest de reconeixement
del pensador en relació amb les acti-
vitats guerrilleres dels empresonats.

L'any següent Sartre va quedar'
completament cec. Reclòs a casa se-
va, va continuar treballant dictant
els seus assatjos a un magnetòfon i
valent-se de la ajuda de Simone, que
cada dia li llegia la premsa i fins i
tot llibres sencers. D'aquesta època
és una entrevista extensissima que
el seu estudiós Michael Contat li va
fer per la revista «Le Nouvel Obser-
vateur», diàleg que es pot considerar
com el seu testament públic fet als
setanta anys. • •' •. :

El propassat vint-i-ú de març el
vell pensador va ingressar a l'hospi-
tal Broussais de Paris per una sim-
ple revisió de la seva hipertensió. Els
metges li van descobrir un principi
d'edema pulmonar, que l'ha portat a
la mort prop de les nou de la nit del
dia 15 d'abril. Recuperant la frase
que Pompidou va dedicar a De Gau-
lle, podria dir-se que «Sartre ha
mort, la filosofia és vídua». _

. . - ; - • A. G,
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En aquest cas l'intent de Sartre és
establir una relació entre marxisme i
existencialisme, per bé que des de les
primeres pàgines reconeix que aquest
ha nascut al marge del marxisme, que
no vol dir contra el marxisme. Sartre
vol convertir l'existencialisme en vigi-
lant perenne del marxisme per tal d'e-
vitar que s'encarcari, atès que el con-
sidera «com la filosofia insuperable
del nostre temps». I per això anuncia
a la introducció de la seva «Crítica»
que cal explorar i veure si es pot cons-
truir una antropologia estructural i
històrica per superar l'actual antropo-
logia empírica que és el marxisme. La
«Crítica» és un assaig especialment
suggerent perquè fa la proposta de
convertir l'existencialisme en un pen-
sament que obligui el marxisme a
mantenir-se com una cosa viva i l'im-
pulsi a cercar formulacions ètiques i
culturològiques pròpies.

TOTA UNA VIDA
ESCRIVINT

1936. - La imaginació.
1939. - Esbós d'una teoria de les

emocions.
1940. Psicologia fenomenològica de

la imaginació.
1943. — L'ésser i el no-res. Assaig

d'ontologia fenomenològica.
1946. — L'existencialisme és un

humanisme.
1947. - Baudelaire.
1952. - Saint-Genét, comediant i

màrtir.
1961. -Lacrí ticadelaraódialèctica.
1962. - Marxisme i existencialisme.
1963. - Els mots.
1971/72. - L'idiota de la família.

Gustave Flaubert de 1821 a 1857.
NOVEL·LA

1938. - La nàusea.

1937/39. - El mur.
1943/49. - Els camins de la Uiber-J

tat, trilogia formada per: L'edat de la \
raó (1943), L'ajornament (1945) i La
mort de l'ànima (1949). {*
TEATRE :

1943. - Les mosques. j
1944. - A porta tancada. ' \-í
1946. — Morts sense sepultura. •

La puta respectuosa. :
1948. — Les mans brutes.
1951. - El Diable i el Bon Déu. "
1955. - Nékrassov.
1960. - Els segrestats d'Aitona. .

DIARIS I REVISTES
Ha estat fundador dels diaris «Com-

bat» i «Liberation», òrgans de l'esque-
rra revolucionària francesa., i de la
important revista «Les temps moder-
nes», on va publicar nombrosos articles
recollits en diversos volums sota el tí-
tol «Situacions». •.

Forta dels bergants RAMON BARNILS

El ministre espanyol Gonzàlez Seara víctima d'un contuberni
Ara ja es pot destapar l'olla: la tramesa al Parlament

espanyol d'una lletra amb trenta-cinc signatures, ema-
nada de la Facultat de Periodisme de Bellaterra exigint
classes en espanyol; i la subsegüent reacció del ministre
d'Universitats Gonzàlez Seara enviant en missió una
parella d'inspectors per investigar si era veritat que a
les universitats catalanes es parlava català, és gairebé
la culminació d'una meticulosa operació secreta munta-
da fa més d'un any per un grupuscle provocador rojo-
separatista-negro-independentista (probablement).

El grupuscle provocador el van formar al restaurant
Jaume, de Consell de Cent, i al saló Cibeles, de Còrcega,
el psuquista Jesús, Maria i Josep Redós (de nom de gue-
rra) i el cenetista Raimon Nonat Birnals (de nom de
guerra).

El psuquista, sospitós entre els seus de pensar el que
li dóna la gana, i el cenetista, acusat entre els seus de
ser partidari de l'ordre, van decidir que s'avorrien, ca-
dascun pels seus motius, amb allò del consens anàrquic
d'expressió verbal, i van decidir de passar a l'acció. Es
van repartir els papers, cadascun segons les seves habi-
litats, i es van posar a la feina.

El primer dia de classe del curs anterior, i tal com és
habitual i era previst en el pla, dos o tres alumnes, amb
un accent català que ja voldria gastar l'ex pujolista
Acosta Sànchez, van cridar, des del fons de l'aula:

— | En castellanol
-OrdreI No permetré tumults en aquesta classe.

L'autoritat aquí sóc jo, el professor, i jo dic que parlaré
en català. Hi ha una jerarquia, i s'ha de respectar. Si
n'hi ha cap vostès que hi estigui en desacord, que utilit-
zi la via reglamentària. La classe continua, i estic segur
que sense més interrupcions.

Ni una interrupció més en tot el curs. A juny, i se-
guint el pla Cibeles, els protestants van ser aprovats
perquè poguessin passar de les diabòliques mans de Bir-
nals a les de Redós; que els esperava a cinquè.

A cinquè curs, Redós, que és un professor dur i exi-
gent, va veure amb satisfacció que els protestants,
«apresa» l'experiència del curs anterior, insistien en les
interrupcions, protestes, visites al deganat i totes les al-
tres reaccions previstes a la conxorxa provocadora.

Quan la lletra amb les trenta-cinc signatures de pro--
testa per l'ús del català a la facultat va ser esgrimida
pel ministre Gonzàlez Seara en favor del castellà, en el
curs del debat de la llei universitària, Redós i Birnals es
van telefonar felicitant-se mútuament. Mitja hora
després, ho celebraven amb xampany -francès, com la
pròpia paraula indica als qui saben català.

Mentrestant, es preparen per a la darrera fase del
pla. Si fins ara els dos provocadors han comptat amb el
col.laboracionisme dels trenta-cinc signants i el seu mi-
nistre Seara, víctimes innocents i instruments incons-
cients de la maniobra, per aquesta darrera fase se'ls
presenta més difícil: trobar trenta-sis signatures i dos
ministres del govern català que exigeixin que a les uni-
versitats catalanes es parli català.

La ingenuïtat dels còmplices els ha facilitat l'èxit de
la primera part del pla. Què passarà amb la segona, no
se sap.

De moment, ningú no els pot treure ja ni el xampany,
ni els rotets de satisfacció per haver arribat, amb la se-
va llarga mà, a interferir en el Parlament del Consens.
Cínics.
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les jornades han servit per posar d'acord tota l'heterodòxia marxista en un punt: el règim soviètic no és socialisme, ni tan sols
capitalisme d'estat. • • •> >

ORGANITZAT PEL «VIEJO TOPO» I «TAULA DE CANVI»

El poder i l'oposició
als països de l'Est
G. LLOR

«A ningú no se'l pot obligar a acceptar* solucions, encara que
aquestes solucions les proposi el millor partit del món.»

(Piotr M. Ieguides, disident)
Caracteritzar el règim soviètic és

una tasca difícil i complexa, de la ma-
teixa manera que ho és veure quin pa-
per juga l'oposició als països de l'Est
Rés enllà de la lluita estricta per la
supervivència. Tres dies de debats so-
ta la iniciativa de les revistes «El viejo
topo» i «Taula de canvi» han servit poc
més que per posar d'acord tota l'hete-
rodòxia marxista en un punt: el règim
soviètic no és socialisme, ni tan sols
capitalisme d'estat.

De tots els participants al seminari
els més rotunds en les seves afirma-
cions van ser els dissidents invitats:
els soviètics Leonid Plyutx i Piotr M.

Ieguides, l'alemany de l'Est naciona-
litzat a l'Oest Rudolf Bahro i l'italo-
txec Jiri Pelikan. Per a Plyutx i Iegui-
des no hi ha dubte que el que hi ha a
TURSS és un sistema totalitari domi-
nat per una cúpula burocratitzada
que dóna símptomes de «nazifïcació».
Per a Bahro els dirigents de Moscou
només pensen «en els seus interessos
polítics de casta», mentre que per a
Pelikan és impensable que es produei-
xi el canvi en un sol país com ho de-
mostra el final de la primavera de
Praga. •,-.•

Aquestes posicions d'entrada van
deixar sense resoldre, però, el caràc-
ter de la societat i el sistema soviètic.

No obstant, es van apuntar diferents
possibilitats a partir de la dbble nega-
ció que no hi ha capitalisme ni sòcia- -
lisme d'estat Totes les anàlisis van
coincidir en assenyalar un fet: quan à
Rússia es produeix la Revolució d'Octu-
bre la societat capitalista no ha madu-
rat, ans al contrari bona part de la
població viu en molts casos unes rela-
cions de producció precapitalistes. Ai- - '
xò vol dir que no s'havia desenvolu-
pat la consciència de classe, la qual
cosa va permetre que un grup dirigent
s'anés imposant paulatdnament a una ,
massa que el moment mateix de la re-
volució comptava amb cent milions de
camperolsanalfabets.

Aquestes condicions inicials junta- '
ment amb el fet, segons Fernando
Claudín, que la revolució es va inspi-
rar en el desenvolupament de les for- .
ces productives capitalistes, va donar ,
una determinada divisió social del.
treball en la qual les relacions de pro-
ducció dominants són les estat-treba-,
llador. Ieguides va dir més, va defen-
sar que a l'ÜRSS no hi ha propietat ['
col·lectiva atès que qui ostenta la ges-:
tió dels béns de producció col·lectius
és la cúpula de l'aparell, la qual pren L
administra la força de treball. p
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PIOTR M. IEGUIDES LEONID PLYUTX RUDOLF BAHRO

«No hi faraonisme perquè no hi ha
herència del poder, però hi ha un
grup que administra la propietat. Po-
dria dir-se que hi ha un elitisme, però
no fóra exacte perquè no hi ha poder
d'herència, encara que a la pràctica
intenten actuar d'aquesta forma. Es
podria parlar, en canvi, de matricis-
me, per això els membres del buró
polític que en un moment determinat
no s'amotllen a la matriu són expul-
sats i desapareixen de la vida públi-
ca.»

A l'hora d'establir les conseqüèn-
cies immediates d'aquest sistema se'n
van apuntar tres de principals: inexis-
tència de les llibertats democràtiques,
russificació de les nacionalistats i per-
secució de la dissidència. No cal dir
que el problema de les llibertats és re-
sultat de la totalització del règim.
Quant al tema de les nacionalitats, es-
tan reconegudes com a tals, encara
que la russificació és molt ràpida i no
admet discussions —el HO per cent
dels presos polítics a l'ÜRSS són na-
cionalistes ucraïnesos i el 30 per cent
de les repúbliques bàltiques.

La dissidència intelectual és, tot i
això, el problema més important que
té plantejat Moscou de portes enfora i
de portes endins per donar credebili-
tat al seu sistema. Els dissidents man-
tenen que la qüestió en aquests mo-
ments es planteja entre democràcia i
totalitarisme, i no entre capitalisme i
socialisme. Certament els dissidents
arriben a Occident amb una visió de-
formada dels grans problemes socials,
però hi ha un fet inapel·lable: el filò-
sof marxista Ieguides, que és a Mu-
nien des de fa un mes, va començar
una de les seves intervencions dient
que mai no havia pogut llegir Bahro,
igualment marxista, a la Unió Sovièti-
ca. •

«En el moment actual hi han dife-
rents tendències. Hi ha la tendència
nacional-religiosa, diverses tendències
polítiques i d'altres nacionalistes. Si
parlem dels dissidents en conjunt po-
dem parlar d'una organització no or-
ganitzada, perquè al nostre país això
és* molt difícil i cal cercar noves for-
mes organitzatives. En aquest mo-
ments som sobretot una xarxa d'infor-
mació, el pensament de protesta va de
persona a persona.»

JIRI PELIKAN

«La situació de l'esquerra a l'Euro-
pa Occidental està íntimament rela-
cionada amb la situació en els països
de l'Est. No pot pensar-se en un canvi
en-el sentit socialista a l'Oest sense
canviar a l'Est, i a l'inrevés, a l'Est no
hi hauran canvis sense l'avenç de l'es-
querra a Europa Occidental. El cas de
la primavera de Praga.és significatiu,
perquè a Europa Occidental no hi ha-
via cap interès en mantenir l'expe-
riència.»

«El problema de la piramidació és
la vella qüestió de les relacions de do-
minació. El despotisme de fàbrica no
és un problema únic del capitalisme.
En el cas del despotisme soviètic això
es produeix a un nivell social global, és
un despotisme com el que es va donar
a la construcció de les piràmides, per-
què en un principi tant a Egipte com a
Rússia trobem unes poques persones
molt qualificades i una gran massa
d'analfabets.»

Els dissidents
i l'esquerra
SERGI VILAR

Pitjor que sofrir una censura estatal
és patir una autocensura crònica. En
el debat organitzat per la revista «El
Viejo Topo» sobre «La'esquerra davant
el poder i l'oposició als països de
l'Est», alguns dels presents ironitza-
ven sobre la hipotètica presència a la
sala de la Fundació Miró d'algun
membre de la policia secreta del KGB
soviètic. Aquest hauria o possiblement
ha estat el mal menor: perquè el més
greu és que el KGB semblava instal·lat
rígidament en el mateix cervell d'al-
menys la meitat dels ponents i comu-
nicants al col·loqui.

Més que depriment la situació re-
sultava sovint irritant. Al costat de la
realitat viva de les persones dels dissi-
dents (l'alemanys Rudolf Bahro, els
russos Piotr Ieguides i Leonyd Pliutx)
que han passat anys de presó, de
camp de concentració i d'hospitals
polític-psiquiàtrics o d'exili (com el
txecoslovac Jiri Pelikan), alguns re-
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presentants dels partits d'esquerra
-en especial Manuel Azcàrate, del
FCE- parlotejaven una retòrica abs-
tracta, llibresca i electoralista que poc
0 res tenia a veure amb la problemàti-
ca de la reunió.

La principal amenaça:
el totalitarisme

Pliutx i els altres dissidents dona-
ven dades concretes sobre els empre-
sonaments de les persones que s'opo-
sen a les dictadures de l'Est: dades
nues, sense consideracions teòriques,
posant en relleu aquest tràgic conjunt
de realitats sense associaries a cap
anàlisi subjectiva -per haver patit el
drama-, probablement per a millor
facilitar l'anàlisi objectiva i les lògi-
ques preses de posició dels ponents es-
panyols.

Però la majoria de comunicants i
ponents espanyols i catalans no sols
continuaven obstinant-se en llur
irrealisme, sinó fins i tot, de manera
conscient o subconscient, en el refús
de la realitat.

La primera jornada, Fiotr Ieguides,
director de la revista clandestina
«Recerca* en la qual escriuen totes les
tendències que lluiten úontra la dicta-
dura a l'URSS, ja va advertir seriosa-
ment que en el pensament de l'esque-
rra oficial, o tot Occident, encara pre-
domina «la mitologia soviètica». Iegui-
des afegí que aquesta actitud alienada
que també es troba ací pot resultar un
error molt greu perquè «el totalitaris-
me és la principal amenaça contra el
progrés del món d'avui».

Tampoc aquesta advertència direc-
ta no serví de res i els ponents cote-
rranis continuaren el lamentable «re-
vivah de fraseologies sabudes i dites,
així com les encara més lamentables
vacil·lacions i subterfugis per a defu-
gir, de fet, la critica sense pal·liatius
de l'escandalosa manca de llibertats
publiques en aquells països. Des del
meu punt de vista, l'única ponència,
espanyola interesant fou la d'Estruch
1 Barroso, que varen oferir una breu
recerca al voltant del stalinisme en el
PCE.

Capitalisme d'estat,
monopoli total

Una de les primeres disjuntives ma-
nifestades al debat fou si aquelles so-
cietats podem concepttialitzar-les
com a socialistes o ho. Ningú no gosà
sostenir explícitament que les forma-
cions socials en marca en aquelles la-
titudes constitueixen el socialisme, en-

cara que ja se sap que els comunistes
espanyols donen suport a una tesi am-
bigua que pretén que l'estructura eco-
nòmica de la X7BSS sí que es socialis-
ta, malgrat que les Buperestructures
polítiques no ho siguin (el que en tot
cas el FCE ha explicat de forma tan
insuficient i poc sòlida, que no aguan-
ta una crítica a fons). Es plantejà,
doncs, la qüestió de com hem d'ano-
menar aquelles nacions.

Enfront d'una rica exposició teòrica
d'autors marxistes com Charles Bet-
telheim que analitzen aquelles socie-
tats com una nova forma de capitalis-
me d'Estat, Fernando Claudín, ex-
membre del Comitè Executiu del PCE,
va divagar dient que es tracta «d'al-
tres formacions socials», no-socialistes
i no-capitalistes, sense apuntar cap
concepte que les defineixi positiva-
ment.

Donant suport a les tesis de Bettel-
heim, personalment vaig assenyalar
la contradicció en què va incórrer
Claudín al catalogar les intervencions
soviètiques a l'estranger com «impe-
rialisme burocràtic» (el que és ben
cert) i tanmateix no atrevir-se a defi-
nir com capitalisme d'Estat-sense-lli-
bertats el mode de producció i de con-
vivència social que existeix a l'URSS 1
països semblants. Afortunadament,
altres persones que coneixen a fons
aquells països, com Artemio Precioso,
que va viure deu anys a l'URSS i uns
altres deu anys a Txecoslovàquia, va
insistir que aquelles societats de cap
manera no es poden classificar com
socialistes. En veritat, jo penso que
aquelles societats formen un monopoli
total on es barregen les estructures
econòmiques, les polítiques, les mili-
tars, les policíaques...

Lent coneixement
de la realitat

La denúncia-queixa de Piotr Iegui-
des respecte al predomini de la mito-
logia soviètica en la mentalitat de no
pocs representants de l'esquerra es-
panyola és ben certa si pensem que la
corrent dels dissidents no ha comen-
çat fa poc, i malgrat això alguns enca-
ra no volen creure que a l'URSS la
manca de llibertat és total. Ja durant

. els anys 1920 alguns-escriptors, com
• Evgeni Zamiatine, optaven per exiliar-

, se a la vegada que escrivien llibres en
, els quals criticaven el monstruós sis-

tema polític que allí estava establint-
se.

Els FCs europeus, inclosos l'espan-
yol i el català, tenen una greu respon-

sabilitat perquè han contrarestat, obs-
taculitzat i com a mínim frenat les
temptatives d'analitzar les dictadures
stalinistes i neostalinistes, determi-
nant així un massa lent i feble conei-
xement d'aquelles realitats. Segura-
ment Espanya és un dels països en els
quals menys s'ha aprofundit en la
denúncia del totalitarisme oriental de-
gut, per altra banda, a la dictadura
franquista, la censura de la qual va
prohibir àdhuc la circulació de llibres
d'autors d'esquerra, com Castoriadis i
Claude Lefort, que des de fa decennis
ens ofereixen estudis molt rigorosos
sobre la degeneració totalitària.

Incoherència del PCE ;
iPer què avui els PCs occidentals,

sobre tot el portuguès i el francès,
continuen en una posició prosoviètica
o com a mínim ambigua (la del FCE),
malgrat l'evident fracàs del socialis-
me i de les llibertats en aquells paï-
sos? Un dels problemes-clau és que '
entre llurs dirigents encara són majo-
ria els antics stalinistes que, a més a
més, neden en la indigència teòrica-
concreta, sense ésser capaços d'avan-
çar cap a noves posicions, respecte a
la superació del capitalisme arcaic a,
l'Oest i a l'Est.

En tals actituds també resulten de-
terminants les relacions «diplomàti-
ques» (a vegades portant ajuts econò-
miquc) que els FCs encara mantenen
amb el Fartit-Estat de l'URSS, «diplo-
maÜ8me» en el qual en un altre grau,,
així mateix incorren els socialistes,
segons declarà curiosament durant el
debat un militant socialista, Enrique
Gomàriz. La veritat és que tampoc els
militants del PSOE es van mostrar
ferms en llur suport als dissidents i en
llurs crítiques al burocratisme socíè-
tic. Lamentable. , j

Una altra de les dades demostrati-
ves de l'irrealisme i fins i tot el refús
de la realitat de la meitat almenys
dels ponents espanyols és que durant
el debat no es va citar ni una sola ve-
gada el cas de Cuba, malgrat ésser
l'exponent de més actualitat de la
manca de llibertats en un país de l'òr-
bita de l'URSS.

Al final, alguns ho esperàvem, es
va produir l'espectec: Frotr Ieguides
s'enfrontà amb Manuel Azcàrate: el
dissident rus va fer una denúncia
apassionada de l'incoherència del
PCE en les seves relacions amb els
països de l'Est, per la seva manca de
suport als dissidents i per les seves re-
lacions amb el totalitarisme^
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El primer
Folch i Torres

JAUME VIDAL ALCOVER

Entenem per «primer Folch i To-
rres» l'obra narrativa de Josep Maria
Folch i Torres —el centenari del nai-
xement del qual commemorem en-
guany la gent catalana de la lletra—
anterior a la seva girada cap a uns
contes i novelles de caire sentimental
i ploraner, que, tanmateix — o per ai-
xò mateix- varen ser les que li dona-
ren gran popularitat i el consagraren
com autor dels relats apareguts sota
el títol comú, ben definitori, de Pàgi-
nes viscudes. Aquest primer Folch i
Torres es va donar a conèixer com a
guanyador d'un premi ofert per la re-
vista i editorial «L'Avenç» amb la no-
vella Lària, publicada el 1904. Pocs
anys després apareixien a la «Bibliote-
ca d'El Poble Català» dues novelles
més: Aigua avall (1907) i Joan Endal
(1909). Entre les reedicions de les
obres d'aquest prolífic autor, fetes per
raó de la commemoració susesmenta-
da, l'editorial «Laia» ha tret Aigua
avall, i a ella voldria cenyir aquest co-
mentari.

Aigua avall pertany al corrent del
realisme i és, dins ell, una novella
psicològica —és acuradament descrita
la manera de ser, no solament de
comportar-se, de les dues figures cen-

. traís de la narració, i en especial de la
! femenina—, amb plantejaments d'or-
dre social i obrerista. Domina el total
de la narració la història dels amors
entre un fadrí ebenista i una capsera,
des dels seus inicis fins al final desas-
trós. Ell es diu Agustí i és una bona

] persona: honest, ingenu i enamorat fi-
, del Ella és una noia de pocs escrú-
[ pols, d'ambicions materials, egoista i
\ versàtil, es diu Roseta. Es coneixen al
j galliner d'ün teatre del Paral·lel, s'e-
^namoren —més ell que no ella—, fes-
tegen. Roseta muda d'ofici i passa de

Jaume Vidal Alcover.

capsera a dependenta d'una camise-
ria, on té totes les consideracions de
l'amo; tantes, que, a punt de casar-se
amb Agustí, el camiser la sol·licita en
matrimoni, i ella li dóna el sí. Aquesta
peripècia ocupa la primera part de la
novella. A la segona, Roseta és una
senyora, amb criada i torre a la part
alta de Barcelona. S'avorreix i té la
vaga consciència d'haver traït la seva
classe per cedir als encisos de la bur-
gesia. Agustí s'ha casat amb una ami-
ga de lloseta, de nom Isabela, bona
noia, però flaca de salut. Roseta, amb
les seves arts i manyes, aconsegueix
que Agustí passi a la torre per raó del
seu ofici. La feina s'allarga i les ana-
des d'Agustí a la torre coincideixen
amb una absència del marit de Rose-
ta. Arriba el que ha d'arribar: Roseta
queda embarassada i el camiser tot
content, encara que no entén l'entes-
tament de Roseta de posar el nom
d'Agustí a la criatura. El final de la
història ve determinat per l'arrauxa-
ment de Roseta. Es cansa de dissimu-
lar la seva relació adulterina i fuig de
ca seva i passa a viure amb Agustí i
Isabela; s'ha emportat la criatura;
torna al seu vell ofici de capsera, en
substitució d'Isabela, tuberculosa in-
guarible, la mort de la qual, coincidint
amb una escapada de Roseta amb un
vell amant seu, tanca la narració.

La novella, però, no és tan simple i
lineal com l'he contada. Cal afegir els
altres personatges del drama: el pare
gandul de Roseta i les seves relacions,

no gaire decents, amb una veïna; la
mare d'Agustí, una bona dona, que es
mor de dolor per les adversitats que
ha de patir el seu fill; les companyes
de Roseta i- els companys d'Agustí.
Aquests tenen, en el món obrer de l'-
hora, anomenada d'extremistes en les
seves reivindicacions. En un avalot,
contra el qual carrega la guàrdia ci-
vil, Agustí és ferit d'un cop de sabre, i
el tanquen a la presó. És aquí quan
comencen els enyors i la mala cons-
ciència de Roseta, que envia a l'em-
presonat una ajuda econòmica. Cal
també recordar el camiser, marit de
Roseta, un home de poca fantasia,
que no pensa més que en l'ordre i en
la prosperitat del seu negoci. Tot està
molt ben vist i molt ben explicat. No
hi ha estridències ni situacions extre-
mades: la intenció testimonial del lli-
bre és clara.

Folch i Torres escriu molt bé. El
seu lenguatge —que no té res d'azori-
nià, o de pianista— és el llenguatge
planer que els normativistes de l'any
tretze haurien d'haver recomanat i no
entemar-se en les elegàncies de Ruy-
ra. Sembla que flueix fàcilment i ja
ordenat de la ploma. De vegades hi
advertim una certa descurança, que
el fa caure en molestes cacofonies; pe-
rò això es dóna rarament i, en canvi,
l'expressivitat narrativa no decau
mai. Folch i Torres és un novel·lista
del seu temps i fa, doncs, que els seus
personatges pensin i que l'autor ens
comuniqui el que pensen i ens expli-
qui com són per dintre. Però llavors
aquests personatges es comporten tal
com els ha descrits el novel·lista, d'a-
cord amb els principis aristotèlics de
la versemblança i de la necessitat.
Només el final no acaba de
convèncer-me: sembla que hi hagi un
desplaçament del punt d'atenció: l'es-
deveniment que tanca la novella és la
mort d'Isabela, i ens quedam amb un
Roseta que ha arribat tard a la casa,
tard i amb senyals d'haver anat de
disbauxa, sense saber quin serà el seu
destí final i el d'Agustí. Però no és co-
sa greu; avui, podríem qualifícar-lo
de final pedrolià.
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L'astrologia i la
força de la terra

MARIA AURÈLIA CAPMANY

Quan Sant Jordi arriba, a cavall, sa-
tisfet d'haver vençut el drac de l'hi-
vern, després d'haver collit les prime-
res roses, després de saludar, char-
mant, bell cavaller a la noieta* espan-
tada, que li deu la vida, sabem que
hem entrat a la segona fase de la Pri-
mavera.

La primera fase de la Primavera
queda associada al Xot, al 8è, a Àries,
si voleu el nom erudit de l'Astrologia,
l'última fase de la primavera trobarà
els Bessons, la plenitud del temps pri-
mer, el temps que se situa a igual dis-
tància de l'equinocci primaveral i del
solstici d'estiu, és doncs la plenitud d'a-
questa època de l'any humida, inquie-
ta, esperançada i anguniada, que els
poetes van cantar i encara canten per-
què en definitava és la gran promesa
del temps astral.

Sant Jordi arriba als primers dies de
la constel·lació del BRAU, quan triom-
fa en els camps la calidesa i la llum.
Mireu vos els camps si us plau, mireu
com broten de verd prim les vinyes i
com creix el borrissol del verd del blat
a les terres planes, mireu com brilla
l'userda i els marges es converteixen
en jardins de flors grogues.

El BRAU, Taurus per als lectors de*
revistes, és un signe llunar, un signe
venussià, els astròlegs diuen que Venus
està instal·lada en el seu domicili noc-
turn, voleu més bon domicili. Venus,
l'estrella del vespre, la recordeu?

Sant Jordi doncs ve guiat pel brau i
acompanyat de Venus, porta la prome-
sa dels fruits, dels plaers, dels béns, de
Ia plata, de la fortuna, la promesa
només però, alertal Sant Jordi és un
Pagès, recordeu l'etimologia si us plau,
1 els pagesos mai no donen res per se-
f>ur, prometen sempre però no es com-

prometen. Per Sant Jordi en el fons de
la terra es congria el temps dels
fruits, i en el fons dels propòsits hu-
mans es congria el nostre futur go-
vern, que naixerà sota el signe de Tau-
rus, el mateix signe'que dominava el
cel en néixer Carles Marx. Sant Jordi
ens porta aquest any una densa i an-
goixant primavera.

Però els astròlegs ens expliquen que
no hi ha cap signe pur, cap influx sim-
ple, que tot es combina i es modifica, i
jo penso pel meu compte a tot risc, que
la terra catalana està dominada per un
signe ben oposat al Brau, em refereixo a
l'Escorpí, que té forma de drac en mi-
niatura, però tan verinós com el propi
drac. I no em puc estar de copiar un
text ben divertit que explica els resul-
tats d'aquesta associació de signes
contraris:

BRAU-ESCORPÍ ' . . : " . ' ^
Dues potències instintives antago-

nistes participen en la personalitat que
les uneix. Molt sovint s'enfronten i en
sorgeix un conflicte agut entre un im-
periós desig de viure, una set de pos-
sessió, de voluptat, de l'arrelament te- \
rrestre i dels instints de destrucció o . .
d'auto destrucció, que posa en qüestió .,,
la possessió del món i l'arrelament en
la matèria. D'aqui en surten les crisis i \
els ressorgiments. Quan les dues po-
tències aconsegueixen de combinar-se
donen una naturalesa instintiva, apas- : .<
sionada, imperiosa, i una voluntat
irreductible. , ,

Sant Jordi aquest any ens promet el
nou govern de Catalunya, ens el pro-
met i ens el dóna, sota el signe del ;.
Brau, en companyia de Venus i de la "\ .
Lluna. • ,:. - . '..'..> -., •,..- //í-.
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Cal que cada dia]
sigui Sant Jordi

ISIDRE AMBRÒS

Autors, editors i distribuïdors, tots coincideixen en afirmar que,
constantment, es va millorant la producció dels llibres en català.
Però malgrat tot s'està molt lluny d'assolir la normalització. És
necessari que tothom arribi a considerar el llibre com una
necessitat més per poder arribar a uns índexs de lectura
respectables

La situació del llibre català en ini-
ciar la dècada dels anys 60 era nota-
blement precària. Si bé ja s'havia ate-
nuat aquell rigor amb què va ser per-
seguida tot tipus de manifestació pú-
blica en llengua catalana durant la
postguerra, les publicacions catalanes
es produïen en un medi poc propici
per a la seva expansió. Tanmateix,
després de la fundació de l'Editorial
Selecta (1946) i amb l'esforç d'altres
editors, les edicions en català van co-
mençar a entrar, novament, amb con-
tacte regular amb el seu públic, un
públic necessàriament minoritari, ja
que les discriminacions de les quals
era objecte així ho comportaven.

Per una banda hi havia les discri-
minacions genèriques derivades de la
persecució de tot allò que fos llengua i
cultura catalanes, la qual cosa impli-
cava doncs, una escassa repercussió
dels llibres catalans dins els mitjans
de comunicació. I per altre cantó hi
havia les discriminacions específi-
ques, com era el cas de les traduc-
cions o de segons quines matèries, que
eren no publicables. Però amb tot i ai-
xò, el món de la intel·lectualitat cata-
lana va anar treballant, fent de formi-
gueta i aprofitant totes les escletxes
que oferia la dictadura. D'aquesta
manera es van anar posant els fona-
ments pel ple desenvolupant de la
llengua.

No es pot viure
d'escriure en català

En aquella època els escriptors que
publicaven en català tenien, alhora,

32

una altra feina, que era la que els re-
portava els ingressos necessaris per
anar vivint i en el temps que els que-
dava lliure' anaven escrivint en cata-
là, però sense cap mena d'afany de
lucre. «I això encara passa avui dia»
—ens manifesta Robert Saladrigas,
home prou conegut dins el món dels
llibres per les seves obres per a in-
fants així com per adults— degut, a
molts factors, ja que a la gent això de
llegir en català encara se li fa una xic
estrany. A més, que no hi cap facilitat
per aprendre'l i d'altra banda la Ge-
neralitat, ni té competències ni té di-
ners per poder fer quelcom i és clar,
d'aquesta manera no es pot avançar.»

-Però hi ha facilitats per a publi-1
car? 1

-Doncs mira, ben bé no ho sé, per-"
què en el meu cas particular, potser
sigui sort, perquè jo no he tingut mai
cap problema, quan he volgut escriure
un llibre ho he fet, l'editorial me l'ha
acceptat i endavant. Jo mai no he tin-
gut problemes, repeteixo, amb les edi-
torials, almenys amb les que he trac-
tat. •• - • - |

On en Saladrigas ja no està tan
convençut és en les relacions que hi
ha entre l'editor i l'autor, ja que no hii
ha cap regla establerta, la qual cosa f
fa que et puguis trobar amb unes con-J
dicions imposades que molt bé es po-;
den anomenar «draconianes». «A;>
més -afegeix- que has de pensar
que les liquidacions que et fa l'editor ;
són bones i que aquest va de "bona];
fe", i és clar això ja és molt suposar,
perquè lògicament no tots són bones-
tos.» |

Uns anys enrera, els autors de no- --
vel.les, però, tenien més oportunitats.'

tPenso que d'aqui a uns cinc o deu anys haurem arribat a la plena normalització del
català.*



«Perquè s'assoleixin uns índex de vendes de llibres catalans mínimament acceptables
cal que la gent compri llibres no només per Sant Jordi.»

de publicar que no pas ara, ja que els
premis estaven destinats a promocio-
nar, principalment, aquests autors.
«Però avui dia això ha variat i en els
darrers anys tots els' premis se'ls es-
tan emportant signatures molt cone-
gudes i això comporta que aquella
llançadora que representava el fet de
guanyar un premi està desaparei-
xent...». Fer ell, aquest fenomen, mal-
grat tot, és lògic ja que avui dia les
editorials no volen córrer gaire risc i
segur que si publiquen una obra d'un.
escriptor conegut, aquell risc és molt
més petit que no pas en el cas d'un es-
criptor novell que només el coneixen a
casa seva. «En definitiva/penso que
avui dia i tal com estan les coses no es
pot viure d'escriure en català; ara bé,
tampoc no ens hem d'esverar, car ai-
xò també succeeix a Espanya, França
i a molts altres països. Si no tens una
obra molt vasta no en pots viure del
Uibre. A més, crec que no ós conve-
nient fer-ho ja que llavors et pots tro-
bar que, per poder viure decentment,
perjudiquis la teva obra i això no s'ha
de fer mai, hom no pot perdre la seva
llibertat*

Un voluntarisme
de normalitat

fins l'any 1962, pràcticament, no
hi havia cap editorial catalana que es
fes càrrec de publicar obres d'autors
catalans així com traduir en aquesta
llengua escriptors estrangers. És, pre-
cisament, amb aquestes dues finali-
tats que a finals de l'any 1961, en Ra-
mon Bastardes i Porcel i en Max-Em-
manuel Cahner i Garcia van decidir
de fundar una nova editorial. Amb
ella, es van proposar contribuir a l'es-
tabliment d'una cultura nacional més
normalitzada.

Primerament es van introduir en el
món de la comercialització del llibre i,
més endavant, sense disposar de capi-
tal ni d'oficines, l'editorial va comen-
çar la seva activitat per la Diada del
Llibre de 1962, amb la publicació de
l'obra «Nosaltres els valencians» d'en
Joan Fuster. s

Al mateix temps, es va constituir
una altra societat denominada Distri-
buïdora Ifac SA, que tenia per objecte
la distribució arreu dels Països Cata-
lans dels llibres d'Edicions 62 i d'al-

tres fons editorials en llengua catala-
na, la qual disposava ja d'una orga-
nització pròpia i d'uns locals arren-
dats al carrer Bailén.

Més endavant, i per tal d'intentar
una millor venda es va crear un ser- •
yei de venda a crèdit a particulars,,
nomenat Central del Llibre Català.

«Tota aquesta infraestructura es va
constituir amb molt poc capital», ens
afirma Josep M.* Castellet, escriptor i
director literari d'Edicions 62.

«Totes aquestes activitats dutes a
terme, l'edició de llibres, la distribu-
ció, la posada en marxa de l'Enciclo-
pèdia Catalana, si bé van adquirir un
gran relleu i van constituir una apor-
tació significativa a la cultura catala-
na requerien, sens dubte, un nivell
d'organització empresarial, una expe-
riència i unes inversions molt supe-
riors a les assolides». Tot plegat va
produir que l'editorial patís una forta
crisi els anys 1969-1971, ja que l'En- "*
ciclopèdia Catalana requeria unes in-
versions, a llarg termini, que el grup
de socis fundadors no podia assolir.
Per altra banda la Distribuïdora Ifac
tenia un passiu insostenible, en con-
trapartida d'un actiu de molt proble-
màtica realització i unes despeses su-
periors als marges de benefici brut,
tot això feia impracticable el reflota-
ment i l'abocava envers el desastre.

En darrer lloc, l'editorial estava
ofegada per les fortes inversions en.
uns estocs de sortida molt lenta i ne-
cessitava noves aportacions per a no
quedar col·lapsada.

Com es pot observar doncs, la crisi
d'Edicions 62, com la d'altres edito-
rials catalanes va tenir el seu origen
immediat en l'ambició privada d'un
voluntarisme de normalitat, «tan justi-
ficable en les intencions com erroni en
els plantejaments —ens afirma Caste- '
llet- el qual es va traduir en una
manca de sentit de la realitat de les
possibilitats actuals de la indústria
editora catalana i, per tant, en una
defectuosa gestió econòmica». . ,

A partir d'aquell moment, a poc a
poquet, i mercès a les noves aporta-
cions de capital que anaven produint i
a la lenta amortització dels deutes, es .
va anar solventant la crisi. «I per fi,,
l'any 1972, amb unes inversions en
llibres sensiblement iguals a l'any an-
terior, van augmentar les vendes i es
va aconseguir un dels objectius som-
niats per tot editor, és a dir que no
augmentés el valor de l'estoc sense
disminuir l'activitat. Es pot dir,
doncs, que mantenir i tirar endavant)

•' • . — 3 3



*Els mitjans dç
masses no

'^'ï afavoreixen gens la
normalització del
català.»

«El principal problema que ens trobem, avui dia, és que no poden entrar llibres cata-
lans a tles biblioteques.»

una editorial no ós cap negoci rodó».
—Però... i avui dia com està el món

editorial català?
—Doncs no ha canviat pas gaire

respecte de quatre o cinc anys enrera.
Estem tot just en els inicis de la nor-
malitat. S'ha de dir però, que mercès
a l'ensenyament la situació d'aquests
darrers dos anys ha anat millorant os-
tensiblement, ja que ara hi ha una sè-
rie de gent que estudia BUP i COU que
comença a Llegir català i això és molt
important.

«Penso que si anem millorant, en
tots els aspectes, d'aqui uns cinc o deu
anys es poden assolir unes cotes de
normalització força elevades. Cal pas-,
sar la generació que hi ha entre el po-
tencial del públic i la d'expansió edi-
torial.»

El llibre català no arriba
a les biblioteques

Un altre aspecte d'aquest món del
llibre català, que tant i tant costa d'a-
rribar a les mans del lector és la dis-
tribució.

Després del fracàs que es va pro-
duir amb la Distribuïdora Ifac SA,
l'any 1971 Josep Espar Ticó, J. Ence-
sa, J. M.a López Llavi i Jordi übeda
van decidir crear la distribuïdora, de
llibres en català, Arc de Barà. Aques-
ta empresa va néixer, més que res,
per la necessitat que hi havia en
aquells moments de distribuir llibres
en català. «Llavors, és clar, davant
d'aquesta necessitat, treballant, a
més, en altres llocs per tal de no ca-
rregar de sobredespeses la nova dis-
tribuïdora i mercès a l'esforç de tres-
centes persones més, vam iniciar la
tasca de repartició de llibres cata-
lans». Qui ens explica tot això és Jordi
Úbeda, director comercial de l'esmen-
tada distribuïdora.

-Donat que la nostra intenció era
mantenir-nos, els quatre primers anys
vam anar creixent molt a poc a po-
quet i no va ser, pràcticament, fins a
la mort de Franco, quan l'Arc de Barà
va començar a créixer d'una forma
més ràpida de la que nosaltres matei-
xos pensaven.

Aquest creixement va ser tal que
l'any 1976 els socis fundadors, als
quals s'hi havien afegit Carles Ala-
bart, J. Casablancas i J. Fornàs, van
crear una altra distribuïdora per tal
de descongestionar la primera.

—Aquesta mena de coüapsament
—ens diu J. Úbeda— va ser degut a
que el mercat català en sí estava com
adormit i, ós clar, en despertar-se de
cop, nosaltres no teníem la infrae»-
tructura adequada i ens vam veure
obligats a crear-nos la competència,
per tal de poder abastar tot el mercat
Mercat que, per altra banda, encara
pot i ha de -créixer i més tenint en
compte que ara hi ha una demanda
de llibres de lectura i d'ensenyament
que un parell d'anys enrera no exis-
tia. •'

Malgrat tot, les distribuïdores es
troben en problemes però, lògicament,
són uns problemes que afecten tot
aquest sector, i és que la gent no lle-
geix i això comporta moltes devolu-
cions i per tant moltes despeses de di-
ners.

«Ara bé, un problema que sí que és
específic de les distribuïdores és que
no podem vendre a les biblioteques, ja
que per ara aquestes tenen una sub-
venció molt petita i a més les compres
les fa el ministeri de torn des de Ma-
drid. Fins ara nosaltres els enviàvem
les novetats que anaven sortint, però
això no pot ser.» Caldrà esperar,
doncs, que la Generalitat tingui com-
petències en aquesta matèria perquè
els llibres catalans arribin, amb tota
normalitat, a les biblioteques d'arreu
de Catalunya. •••

Es tendeix a la plena 1
normalització ;

Després de seguir, breument, tot el
procés que pateix el llibre des que
s'escriu fins que es distribueix, cal
preguntar-se qui el compra i per tant
qui llegeix llibres en català. I per con'
testar a aquest tipus de preguntes, qui
millor que unsocio-lingúistacom Frau*
cesc Vallverdú. I

«El llibre català el compra tothom.
Per una banda, s'està recuperant
aquell lector adult que havia deixat
de llegir en català i que ara hi torna*
li costa molt però hi torna, i que al
cap i la fi és el que interessa. I per un
altre cantó, hi ha la lectura del jo-
vent: Aquests darrers tres anys, so-
bretot, s'ha incrementat en gran ma-
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nera la venda de llibres a adolescents;
això ve motivat, sens dubte, pel fet
que avui dia l'ensenyament del català
ja és obligatori i, és clar, el fet de tre-
ballar amb llibres catalans és un, pas
perquè, més endavant, aquests matei-
xos nois i noies comprin altres llibres.

£1 català tendeix a la seva norma-
lització o, ans al contrari, està con-
demnat a desaparèixer?

-Bé, penso que el català està en
camí d'assolir la seva normalització i
no pateix en absolut el perill de desa-
parèixer. Això m'ho permet afirmar el
fet que hi ha tota una sèrie de factors
que així ho indiquen. Un element posi-
tiu de tot això que acabo de dir és el
mercat productiu; cada vegada més
títols i més tiratge i cada vegada es
duen a terme més reimpressions. Per
exemple, la novel·la «Aloma» de la
Mercè Rodoreda, es va imprimir, per
primera vegada, l'any 1938, la prime-
ra reimpressió va ser l'any 1969
(3.000 exemplars) i la segona reim-
pressió l'any 1977; doncs bé, del
1977 fins ara s'han fet sis reimpres-
sions més, de 5.000 exemplars cada
una, o sigui que en tres anys s'han ve-
nut 30.000 llibres. Si la lectura del
català anés de baixa aquest fenomen
seria inexplicable.

»Un altre element col·laborador del
que dic és el cas d'Edicions 62; l'any
1964 es van vendre 113,000 llibres,
l'any 1976 286.000, l'any 1977 és
van arribar a vendre un milió d'exem-
plars i, finalment, l'any passat
1.300.000.»

Altres factors que, sens dubte,
també ajuden a tirar endavant la lec-
tura de llibres en català és, segons en
Vallverdú, el restabliment de la Gene-
ralitat, la qual cosa li dóna una imat-
ge pública d'oficialitat i, per altra
banda, el restabliment de l'ensenya-
ment del català i en català. Respecte
al primer apartat, en F. Vallverdú
considera que la normalització oscil·la
entre un 65% i un 80%; ara, pel que fa
referència a l'ensenyança en català ja
es mostra un xic més preocupat ja que
és un apartat no gaire generalitzat i
que només s'imparteix a algunes esco-
les privades.

Però a tot arreu on hi ha factors
positius n'hi ha de negatius. «Efectiva-
ment, també n'hi ha de negatius. En
primer lloc l'ensenyament, malgrat
tot el que acabo de dir; penso que
l'ensenyança té els seus aspectes ne-
gatius, perquè encara que la Generali-
tat reconeixi que hi ha un percentatge
del 72% del total de l'alumnat de Ca-

talunya que rep algun ensenyament,
això ós molt relatiu, perquè és possi-
ble que dins aquest percentatge hi ha-
gi gent que rebi, només una hora a la
setmana de classe i això és molt greu.
Un altre aspecte negatiu, ós la lenti-
tud en l'ús públic del català, aquest
està molt desfasat amb la situació
real del país i més tenint en compte
que només hi ha menys del 20% de la
gent que no l'entén. I en darrer lloc,
els mitjans de masses tampoc no res-
ponen, però és que gens ni mica, a la
situació del català avui dia, i ós que jo
em pregunto, aquests empresaris que
estan perdent diners amb els seus dia-
ris, quan pensen donar el pas enda-
vant i fer-los en català, perquè fins i
tot m'atreviria a dir que no perdrien
tants diners com ara. El que passa,
però, es que la burgesia catalana no
està interessada en treure un periòdic
i per altra banda l'esquerra, a tot esti-
rar, pot crear setmanaris però res
més, car l'únic que té ós el treball i
res més, els diners els té la dreta.»

Tornant al fil de la qüestió, en Vall-
verdú pensa que cada dia augmenta
més l'edició de llibres en català, fins
el punt que s'acosta molt a l'edició de
llibres castellans que s'editen i es ve-
nen a Catalunya, però tot i això, està
convençut que hi ha un perill molt
fort d'estancament, si no milloren les
circumstàncies, en general, i la Gene-
ralitat no adquireix poders efectius.

Després d'escoltar les veus dels re-
presentants dels quatre sectors que
composen el món literari català,
només es pot treure en conclusió: que
es va a la plena normalització de la
nostra llengua, però per això manca
col.laborar-hi i no només comprant un
llibre per Sant Jordi per tal de quedar
bé amb la nostra consciència, sinó
.comprar-ne més i llegir-los, no
guardar-los a la biblioteca perquè fa-
cin bonic. •

llibres, revistes
i publicacions

leviatan
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Llibres a desdir
PERE ANGUERA

Una vegada més les parades de llibres i de roses
sortiran al carrer, una vegada més un fals miratge

cultural omplirà els carrers i les places de Catalunya, per
un dia tothom podrà tenir la seva petita dosi de lletraferit,

però mentrestant els habituals clients de llibreria es trobaran amb
tot un caramull de novetats i reedicions prou suggestives com
per a engrescar a la despesa. Fem-ne un breu recompte.

Estudis i assaigs
Una esperada reedició, i en format

de butxaca, pot obrir aquest apartat,
la part medieval de la «Història de la
literatura catalana» que per Ariel va
preparar en tres volums, fa anys ex-
haurits Martí de Riquer, una obra que
cal creure constituirà una de les prin-
cipals atraccions del dia pels universi-
taris. Sense moure's de la història lite-
rària cal destacar l'excel·lent «Síntesi
d'història de la literatura catalana» de
J. Vidal Alcover publicada per La Ma-
grana, un llibre que ofereix en els
seus dos volums una panoràmica
completa i coherent de l'evolució de
la nostra literatura el mateix autor
presenta '«Llorenç Vilallonga» recull
d'estudis sobre la seva vida i obra pu-

blicats per Curial. De literatura parla
també Patrícia Gabancho a «Cultura
rima amb confitura» publicat per 62,
La mateixa editorial ofereix cinc títols
nous de la seva col·lecció a l'abast:
«Jesús de Natzaret» de J. Llimona,
«Aproximació crítica a la sociolingüís-
tica catalana» de F. Vallverdú, «De
l'amor, el desig i altres passions» de J,
Llovet, X. Rubert de Ventós i E. Trias,
«Signes, llengua i cultura» de S. Serra-
no que resultà guanyador del darrer
premi Xarxa i «La nova poesia catala-
na» de J. Marco i J. Pont, al qual es
podria afegir l'encara recent «Jaume
Bofill i Mates/Guerau de Liost», d'A,
Manent i dues reedicions fetes a les
millors obres de la literatura catala-
na, «La ben plantada» d'E. d'Ors i «Les

Els habituals clients de llibreries trobaran tot un caramull
de novetats i reedicions,
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formes de la vida catalana» de J. Fe-
rreter Mora.

La magrana publica un nou llibre
de F. Cucurull «El fet nacional català
a través de la història» i un llibre sug-
gestiu, divertit i necessari «La fi del
cagalàstic. Poesia política anònima
1939-9179» a cura de J. Creixells,
Dintre l'apartat historicista cal recor-
dar la reedició en format de butxaca
de tota la sèrie «Biografies catalanes»
per l'editorial Vicens Vives; per la se-
va banda l'editor Lofleta publica el
faccimü de l'«Arxiu de tradicions po-
pulars» de V. Serra i Boldú. Una mica
lligats amb aquest apartat es troben
dos llibres de testimoni, les «Conver-
ses amb deu polítics» de J. Faulí publi-
cat per les edicions de Montserrat i la
segona sèrie dels «Personatges» de M,
Roig editats per Pòrtic. Les edicions
de Montserrat publiquen també un es-
tudi sobre «Sant Benet, mil cinc-cents
anys» original de J, M. Ballarín. Final-
ment, 62, publica les «Memòries», de
Pere Bosch-Gimpera. ?

La narrativa j
Enguany la narrativa presenta for-

ça reedicions. La nova editorial Ple-
niluni publica «Revolta» de Pous i
Pagès i «Peykea i altres contes oceà-;
nies» d'A. Bertrana. 62 reedita a El
Cangur «Si són roses floriran» de Pe-
drolo i «La mare» de Gorki i al Ba-
lancí, «L'ombra de l'atzavara» de P.
Calders. Laia ha reeditat «Aigua avall»
una de les primeres i més interessants
novel·les de J. M.* Folch i Torres, i
«Un lloc entre els morts» de Maria Au-
rèlia Capmany. Entre les novetats 62.
publica un nou Pedrolo «Conjectures»
de Daniel Bastida, la darrera obra de
la sèrie Temps obert, «Les pomes d'on
de Porcel i el darrer Sant Jordi, «La
senyora» d'A. Mus. L'editorial Galba
ha trencat el seu silenci amb tres no-;
vetats narratives «Punt d'arròs» de M.
A. Oliver, «Plou sobre mullat» de V.
Riera Llorca i «Aquesta matinada i
potser per sempre» de M. Pedrolo.
Pòrtic llença una nova col·lecció de
narrativa amb tres títols simultània-
ment, «La llei de pedra i altres histò-
ries», de G. Viladot, «Klam» d'E. Vilar-
bina i «Sota la volta del temps» de R.
Saladrigas. A mig camí de la novel·la



es troba «Nosaltres, els mestres» de J.
Ministre! publicada per la mateixa
editorial. L'editorial Moll publica el
recull de narracions de M. A. Oliver
«Figues d'un altre paner» i Laia «L'a-
mor ens retratava la nuesa» de J. Al-
banell. .

Una nota especial: cal fer referència
a «Deu pometes te el pomer» signat
per Ofèlia Dracs, pseudònim de vuit
narradors catalans (J. Carbó, J. Soler,
J. Monzó, J. Fuster, J. Cabrer, J. M.
Illa, J. Rendé i X. Romeu) que guanyà
el premi de narrativa eròtica «La son-
risa vertical» de l'editorial Tusquets.
La Selecta publicarà el llibre de Joan
Casas, guanyador del darrer Víctor
Català. Les edicions de Montserrat
publicaran una antologia de la narra-
tiva catalana recent. I una temptativa
comarcal el Centre de Lectura de
Beus publica la «I mostra de narrativa
reusenca».

La poesia

La poesia ha deixat de ser l'element
clau de la cultura catalana, o almenys
ho sembla indicar la disminució de les
seves edicions. 62 presenta una sola

novetat, «Mandràgola» de J. M."
Llompart; l'editorial Moll dues, «La
bellesa de l'home» de M. A. Riera i
«Petites subtileses i encara més coner-
bos» de V. Ramis d'Ayreflor. La Proa
publica una antologia de Guerau de
Liost i a València la llibreria 3 i 4 ha
publicat el cinquè volum de l'obra
completa de V. Andrés Estellés, amb
el títol de «Cant corporal» recollint
obra exclusivament inèdita. La Ma-
grana en publica dos volums, «Kypa-
zissia» de M. A. Anglada i el «Cançoner
groc» de C. Fonoll. M. Martí Pol publi-
ca a Proa «L'hoste insòlit». Més esqui-
fit és encara el panorama teatral,
amb tan sols dues novetats «Quan la
ràdio parlava de Franco» de J. M. Be-
net i Jorner en col·laboració de Teren-
ci Moix en la col·lecció de la 62 i la
reimpressió de «Gatades», de F. Soler
per la Laia de butxaca.

Literatura jovenil

Les edicions de Montserrat que hi
dediquen de fa temps una atenció pre- -
ferent publiquen tres llibres didàctics
«Els orígens de la història» de caràcter
més enciclopèdic i «Vides paral·leles o

contes de debò» de l'A. Díaz-Plaja i
una biografia de «Sant Bernat Calbó».
de J. M. Pujals. Altafulla reedita dos
àlbums de Lola Anglada, «Narcís» i
«Monsenyor Llargandaix». 62 un nou
àlbum de Ch. Schulz. Els llibres amb
cua reediten ampliat «Un llibre amb
cua» de Joies Sennell i publiquen «A la
vora de l'estufa» de J. Albanell. La
Magrana que s'inicia en l'experiència
rellancà la col·lecció L'esparver amb
nova presentació i en treu dos nous tí-
tols, «Vint mil llegües de viatge sub-
marí» de J. Verne i «La crida del bosc»
de J. London. ; „ -•••:'•

Calaix de sastre

D'altres llibres són de més mal
classificar, així la «Història gràfica de
Catalunya. Dia a dia 1979» de la 62,
el llibre-reportatge «Volta en carro als
PPCC» de La Magrana escrit pels pro-
pis autors, o els reiterats productes de
J. Pla en aquest cas «De l'Empordanet
a Barcelona» i «Veure Catalunya» pu-
blicats per Destino, editora també del
llibre de J. Miravitlles «Gent que he
conegut» guanyador del darrer premi
P l a . •. •_ • -- ' • • • . . ' • •

La dona i l'actriu
que enlluernà Ho

Una història d'amor plana d'allò qu« l'autora
anomana «tot* ala embrlagadort, dfvartits i

profund! •antim·nt· que podar* existir». '
Quan «I tau gran amor. Humphrey Bogart

perdé la llarga I tarribla lluita contra al
cincer, a'obri davant la s·va'vlda un buit •
tarribla. Pacs* par divaraoa desenganys i

in·ttabilitat· emocionals, paro Lauran Bacall
• * draçé d» nou amb a< pansamant fix an

. Bogla qua i'ampanyia «ampra a fixar-ae
mates cada cop més ah»» an «I sau treball,

- conqu·rl Broadway després d'haver
, - enlluernat tot Hollywood.

ÈXITS DEL MÓN

detcnu magittrelmant l ' w É " Ç V V » wi
I ambient, lat paation* I *' ,·.V'ífc*jf «*»i5
i eU odi* d* I Alnca ' /^jlslüwS^ríTt
qua t'emancipa. Un
tettimoni
d'irrtamplaçable
actualitat iot»* (•'
figura d'un dictador
qua vol conquerir al
món.

Una cntic* daapiefada
contra iota mana de
rapretaio la hiitòna
fictícia de pertonatget
i fat* fictici» en un
taló de tràgic»
«d·vamm·nt»

EL 8RIT0 M

Pelar Townt·ml
danuncia *n aquell
Iftbta-reportatg* «I
crim abtolut qua • *
comet amb al« nen*
L autor tia volgut qu*
«antim la vau autèntic
d* la» víctimes.
Durant mé* d'un any.
• I cèlebre periodista t
aviador angl*» ha
racorragut tot al mon.
racolllnt cantanat* d*
tammoni* diract**.

8UBURBIO

EL MARINO MALDITO
Nidtola«Men*amt

PAJARO DE SOL
WiftHirSmith
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Cultura en joc JOSEP M.a CARANDELL f

La Catalunya ancestral
A Edicions 62, Xavier Fàbregas

ha publicat el llibre «Tradicions, mi-
tes i creences dels catalans» amb
magnífiques fotografies en color de
Jordi Gumí. No cal dir que Fàbregas
és, fonamentalment, un home de
teatre. Jo recordaré sempre la im-
pressió que, quan ambdós érem jo-
ves, em produïen els quaderns en els
quals prenia nota de les particulari-
tats dels centenars, potser milers,
d'obres teatrals que llegia. Aleshores
era en Xavier un noi més aviat tí-
mid, que intentava superar les limi-
tacions ambientals amb una passió
per la cultura llibresca, realment no-
table.

CONFLUÈNCIA TEATRE-FESTES

Desconec d'on li venia l'entusias-
me pel teatre, malgrat que en
aquells anys cinquanta vàrem ser
més els que trobàvem a l'escena la
possibilitat d'una acció cultural que
no pas en el cinema. Ja vaig explicar
fa poc temps, a aquesta mateixa pà-
gina, que el teatre tenia aleshores un
sentit d'acció perfectament combi-
nable amb l'acció política, com ho
era també la cançó, la Nova Cançó,
que sorgí en petits cenacles a les da-
rreries dels cinquanta. Actualment,
Fàbregas ha arribat a la seva madu-
ressa com a especialista teatral i
com escriptor, i això en ell ha volgut
dir que, amb el domini de les estruc-
tures teatrals, ha pogut dir que, amb
el domini de les estructures teatrals,
ha pogut interessar-se pels fenòmens
para-teatrals: ha mirat el món com
un gran teatre i tendeix a contem-
plar les diverses manifestacions hu-
manes com espectacles. Suposo que
l'interès relativament generalitzat
en els darrers anys per l'etnografia i
l'antropologia l'ha menat a trobar el
punt de confluència del teatre amb
les festes i tradicions populars, des-
cobriment que a mi em sembla sen-
sacional, perquè serveix per a enri-
quir el teatre i perquè serveix per a
contemplar amb nous ulls les tradi-
cions, amb ulls d'espectador mo-
dern.

TRADICIONS
PREHISTÒRIQUES

Producte d'aquest interès han es-
tat el llibre esmentat i un altre que
també ara acaba de aparèixer: «Ico-
nologia de l'espectacle». Ara bé, re-
sulta que Fàbregas és també un bon
viatger, és a dir, un ciutadà que no
es contenta amb viure a ciutat i sor-
tir d'ella els caps de setmana, sinó
que, sovint, es dedica a recórrer les
nostres comarques a la recerca de
peculiaritats paisatgístiques, huma-
nes i culturals. El nou llibre, al qual
m'estic referint des de bon comença-
ment, deu per tant moltíssim a
aquest tres interessos: el teatre, l'et-
nologia i els viatges; la resta prové
del seu gust per la creació literària.

Porta el llibre un subtítol aclari-
dor: «La pervivència de la Catalunya
ancestral». De fet, al llarg del llibre
hi trobarem una constant: el desco-
briment de la mitologia anterior a la
cristianització de la nostra geogra-
fia. Moltes de les representacions
cristianes que trobem al llarg i am-
ple del nostre país no son més que
revestiments d'antics mites i creen-
ces molt més antics, alguns d'ells
prehistòrics. Podríem dir que les di-
verses manifestacions tradicionals
arrelen a antiquisim.es tradicions,
anteriors també a la cultura roma-
na, malgrat que filtrades i reforma-
des per aquesta, i de nou revestides
pel cristianisme. Hi ha hagut, però,
un altre factor que ha donat forma
peculiar a aquest conglomerat: la
geografia humana del nostre racó,
de Catalunya. Esbrinar això, tot
apropant el lector a les manifesta-
cions concretes que encara perviuen
aquí, ha estat la tasca principal de
Fàbregas i l'autèntic protagonista
del seu llibre. No cal dir que no és el
primer a fer-ho; però potser sí que
és el primer que a casa nostra ho fa
amb una ambició globalitzadora.
Moltes festes que Fàbregas presenta
en el seu llibre han estat més ex-
haustivament explicades per altres
especialistes actuals o de fa un se-

• gle; però que jo sàpiga no se n'ha-
via fet un quadre total. Aquesta am-

bició ós la que l'ha dut a preguntar-
se pel doble fenomen de la desapari-
ció de moltes tradicions sota l'em-
penta de la industrialització i de la
pervivència de moltes tradicions
malgrat la industrialització.

ELS DIMONIS

Fàbregas ha donat cabdal respos-
ta al primer terme d'aquesta qües-
tió, amb l'afegit interessantíssim que
certes manifestacions tradicionals
han estat substituïdes per altres de
modernes i derivades de la indus-
trialització al món rural: per exem-
ple, la sustitució dels pallers per les
«escultures» de bales de palla. La se-
gona qüestió és, però, més difícil, i
Fàbregas no ha donat una resposata
generalitzable i vàlida. Ens explica,
per exemple, amb tot luxe de detalls
els orígens dels nostres dimonis (co-
sa que fa, a més, dins d'un marc d'i-
dees força universals i interessants);
no es pot explicar, però, per què
aquests esperits encarnats poden te-
nir encara interès per a la gent d'a-
vui o, si es vol, com la gent veu avui
dia aquestes representacions infer-
nals. iEs tracta de figures amb un
atractiu merament estètic, o tenen
encara alguna funcionalitat en el
sistema cultural de la gent actual?

Un especte encara més interes-
sant que l'esmentat és el que obser-
va l'autor sobre la manera com Ca-
talunya ha assumit els grans mites
universals o de la Mediterrània.
Simplificant es pot dir que aquí s'ha
rebaixat el to heroic de les grans fi-
gures mítiques, i que dels mites ha
interessat més allò que afecta la vi-
da quotidiana, casolana, pagesa.
Una comparecio amb el comporta-
ment de Roma, per una banda, i de
Castella, per una altra, seria d'un
enorme interès per tal de compren-
dre el que en aquest sentit ha estat i
encara és específic dels catalans. El
plantejament d'aquestes qüestions és
mèrit indiscutible de Fàbregas, i
consti que el seu llibre va més enllà:
de fet ens ensenya a estimar les nos-
tres tradicions amb esperit actual i
ens ensenya a comprendre-les.
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Cinema

Dels «Sant Jordi»
als «Oscar»
ANTONI KIRCHNER

Ja tenim els premis del cinema. Els
«nostres» i els altres. Els «nostres» se
suposa que són els «Sant Jordi», els al-
tres són els Oscars. Un parell d'esta-
tuetes per a premiar la millor tasca
creadora en matèria cinematogràfica.
Això és el que es diu però tots sabem
que no és així exactament.

Els «Sant Jordi» són uns premis mo-
destos, que no fan gaire terrabastall,
que des de fa 24 anys ve atorgant la
crítica de Barcelona. Allò que se'n diu
els 18 o 16 o els que siguin «homes
justos». Això no és veritat. De justos
no en volen ser, el que volen és que
guanyi la pel·lícula que més els ha
agradat, que no sempre ha d'ésser la
millor. Encara que ara podríem
subnergir-nos en disquisicions per tal
d'aclarir què vol dir «la millor», com
es mesura una obra cinematogràfica?
Cada crític vol votar el seu palmarès
i, a més, vol que els altres també el
votin. El resultat és que hom acaba
decidint què s'ha de triar entre dues
obres o dos professionals que potser
no tenen massa a veure amb la prime-
ra terna que havien proposat. El re-
sultat, acceptat democràticament, no
correspondrà precisament al millor si-
nó al «consensuat», al que política-
ment s'acaba cedint el vot.

Aquest és el resultat d'un premi
classista, però en el qual tothom juga
net sabent les regles del joc. Per a
molts professionals obtenir el «Sant
Jordi», en una ciutat com Barcelona
que durant molts anys s'ha distingit
com la ciutat més difícil, més esquer-
pa per al cinema espanyol, és un èxit,
un guardó que omple de satisfacción.

A l'altra part de l'Atlàntic, tan a
l'altra part que ja s'és a la vorera de
l'altre oceà, els professionals de la
indústria cinematogràfica acaben d'a-
torgar els Oscar. La idea és prou ge-
nial. Els socis de l'Academia d'Arts i
Tècniques Cinematogràfiques voten
cinc nominats per a guanyar l'Oscar.
Però la votació es fa per sectors i sem-
pre i quan es pugui acreditar que es
coneixen les obres que es seleccionen.
Això vol dir que cada noininat per a

Dustin Hoffman, Meryl Streep i «Kramer contra Kramer», tres oscars de 1980.
l'Oscar ho ha estat pels seus propis
companys de professió. Un cop surten
les nominacions es donen a la publici-
tat i, pel sol fet de figurar el teu nom
en aquesta llista ja pots considerar-te
com un ésser privilegiat. En un país
on el «self-made-man» continua cons-
tituint una de les fórmules més típi-
ques d'encarrilar la vida professional,
resultar nominat vol dir que arreu del
món el teu nom és conegut i que dins
de la indústria del cinema ja estàs si-
tuat.

Unes setmanes més tard, tots els
membres de l'Acadèmia poden votar
tots els nominats. En un sobre lacrat
hi ha el resultat de les votacions que,
sembla estany però ho han aconse-
guit, no coneix ningú més que el nota-
ri que se'n fa responsable. I, en direc-
te, té lloc l'únic espectacle sincer que
poden donar els que fabriquen les
imatges que produeixen somnis, els
homes del cinema. Dels cinc rostres
que esperen nerviosos que surti el
guanyador tan sols un. esclata a riure
o a plorar obertament. És el que ha
guanyat l'Oscar. Els altres s'aguanten
la tristor, el dolor, la decepció. Tots
volen aparentar una fredor que no és
sinó un esforç per arribar a creure
que no, que no són ells els guanya-
dors, per tal que al confirmar-se la
sospita puguin dir-se a ells mateixos
«ja m'ho deia».

Però, mentre el «Sant Jordi» no
traspassa les barreres de la publicitat
local, com a molt neguen una mica el

centre de la península i unes poques
parts de la costa mediterrània, els Os-
cars neguen a tot el món. Les televi-
sions de ambdós continents transme-
tran, en directe o en diferit, la cerimò-
nia, brillant, untuosa, «glamourosa» i
ben maquillada dels homes i dones
que estan patint, de cinc èn cinc, [
mentre esperen que en ei sobre hi ha-
gi el seu nom. I puguin sortir i dir allò
que han assajat tantes vegades da-
vant del mirall. Que.del llagrimal els /
caiguin gotes d'emoció —real— i d'al- .
tres de convencionals, que donguin les
gràcies a tothom i facin extensiu el
guardó als altres components de l'e-
quip de la pel·lícula i, decididament,
s'emportin l'estatueta daurada a casa
s e v a . ' • • • ' . - :

N'hi ha molts que no l'han rebuda,
mai. Chaplin, per exemple, no va tenir
cap Oscar fins que al final de la seva
vida van voler mal arreglar-ho amb
un d'honorífic. L'Orson Welles tampoc
no n'ha tingut i tants d'altres. Són uns
premis justos? No, són uns premis in-
dustrials. El guardó és una fórmula
publicitària, primer per a reconèixer
un fet comercial, un esforç industrial,
unes bones i cares fabricacions i,
després, un impuls suplementari i
molt fort perquè amb la publicitat de
l'Oscar continuïn obtenint una brillant
carrera comercial. I tots ho sabem,
tant els del «Sant Jordi» com els dels
Oscar. I, com la fantasia que en reali-
tat és el cinema, ens ho creiem i ho
acceptem. I ja està.
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Teatre

Kafka
contra
Kafka
ANTONI BARTOMEÜS

Tal com s'ha escrit, les intencions i
les motivacions de «Carta al pare» són
molt clares: amb to delator, Franz
Kafka posa plet a Hermann Kafka
implicant-lo en el procés en què s'ha
debatut. («En tu vaig veure per prime-
ra vegada allò que d'enigmàtic tenen
els tirans: la raò, la fonamenten en
llur persona, no en llurs raons.») D'a-
quí el rebuig, perquè, per a Franz Kaf-
ka, al seu pare l'autoritat només li ve
donada per la paternitat i, per tant,
pel patriarcalisme. Cal, doncs, expli-
car, testimoniar i donar fe que la figu-
ra del pare (màxima jerarquia, màxi-
ma autoritat, suprema instància) no
queda al marge de cap joc brut ni, per
favor, de cap culpabilitat. Un «anar-
quista metafísic» reivindicat per l'e-

Pep Molins aconsegueix d'atreure l'atenció cap a uns trets concrets del disccurs kaf-
kià que acaben essent el centre de l'exercici.

xistencialisme, com Kafka, havia de
respirar per aquí; i la virulència no s'-
ha de descartar mai en una persona
tan turmentada com ell. Kafka, que se
sent constantment acusat i dominat
pel seu pare, necessita desqualificar-
lo com a jutge i enfrontar-s'hi d'una
manera resolta utilitzant l'única arma
alliberadora en la qual és capaç de

reeixir: l'escriptura, la qüestió matei-
xa d'escriure.

La «Carta», escrita als trenta-sis
anys (1919) i només cinc abans de
morir, ve provocada, com a causa im-
mediata, per la frustració del seu ter-
cer i ja últim projecte de matrimoni.
Aquesta seria la causa visible perquè,
per a ell, el matrimoni representava

Encreuats núm. 5 5 JORDI FORTUNY

HORITZONTALS: 1: Consonant. Gran Luxe. - . 2: Té el cap
allargat en forma de cogombre. - 3: Nimfa acuàtica. El tacte
no percep la menor aspresa en la seva superfície. — 4: Ha
deixat el seu país per anar a viure en un altre. Institut Muni-
cipal d'Ullastret. - 5: La meitat bebible d'una teca. Vocal re-
petida, Forjar, tramar, organitzar. - 6: Seguit del fonoll can-
ta, al revés. Ocell palmípede lamel.lirostre, al revés. - 7: Us
l'explica qualsevol diari. - 8: Principi d'aerofòbia. El de la
mala sort. — 9; Posa en escrit alguna cosa en la forma conve-
nient. — 10: Conjunt de moltes cares..Consonant.

VERTICALS: 1: Les últimes de la cordada. - 2: Tic propi
de la llengua parlada. - 3: Es queixa per la falta d'un condi-
ment per a coure les faves. Consonant. — 4: Vint-i-set menys
el triple de vuit. Per a menjar-hi un ou passat per aigua. - 5:
No gens reeixida. Hi ha una pila de verbs que acaben així. -
6: El posen a la coca de dyous gras, al revés. Al final de l'es-
capada, T- 7: El que queda de la panacea quan li haureu tret
el teixit. Una reina i un grup d'abelles que volen formar una
colònia. - 8: Vocal. Pertanyent a l'art de fer moure les tropes
en una batalla (també és com el so del rellotge mig capgirat).
— 9: Mitja flor. Consonant. Associació Internacional del Tre-
ball. - 10: Discurs o escrit confús i enrevessat. - 11: Es
menja l'enciam sense closca. — 12: Contribueix d'una manera
gens menyspreable en la conservació del xampany.

A 1 AOMAt

SOLUCIÓ ALS ENCREUATS NÚM. 54:
HORITZONTALS: 1: N. A. Ap. - 2: Sarbatana. P. - 3: Ter-

giversat. — 4: UCI. Galiots. — 5: Ro. Garlopa. — 6: Diuen. la.
At. — 7: Sr. Ona. Orx. — 8: Tèrmits. Ea. — 9: E. 0. Escampa.
- 10: Salut.

VERTICALS: 1: S. D. - 2: Naturistes. - 3: Recoure. A. -
4: Bri. E. Rol. - 5: Ag. Gnom. U. - 6: atigA. Nièt. - 7: Ava-
riats. - 8: Anella. Se. - 9: Parió. 0. A. — 10: Soparem. -
11: Patatxap. - 12: Ts. A.
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una altra possibilitat d'alliberament.
Tot plegat, però, com ha escrit Alex
Broch, ós una crítica pretesament
equànime, i no per això menys clara,
de l'acció educadora del pare que va
voler imposar un exemple a seguir,
sense qüestionar-se si la personalitat
del fill anava pel mateix camí.

A Carta al pare (1) Pep Molins ab-
sorbeix i s'empara de tot el contingut
acusador i desesperat de la despieta-
da «resposta» de Kafka, i prova de fer-
ne un discurs escènic. Amb llums i
pauses va dibuixant els paràgrafs,
mentre amb el gest i quatre elements
precisos ho va lligant tot. És cert que
el monòleg (aquest, sobretot) té unes
limitacions i que la complexitat i am-
plitud de l'al·legat havia d'oferir for-
çasament unes resistències. Però m'a-
treveixo a dir que l'espectacle és efec-
tiu. I m'ho sembla, perquè, conegut el
text i vist el resultat, queda clar que
el treball de Pep Molins aconsegueix
d'atreure l'atenció cap a uns trets
concrets del discurs kafkià que aca-
ben essent el centre de l'exercici.
Aquesta valoració i ordenació de la
idea global, tan subjectiva com es vul-
gui, era una manera de llegir la «Car-
ta». En tot cas, jo no la llençaria.

Entre aquests trets, alguns desta-
quen extraordinàriament. El senti-
ment de culpa («S'havia acumulat tant
de sentiment de culpa en mi, que em
semblava just tot el que tu provenia»). El
reconeixement de la pròpia impotèn-
cia («Entre tu i jo, pròpiament no hi
havia combat, jo de seguida em dona-
va»). La sensació de nul·litat («Aquest
sentiment de nul·litat que sovint em
domina, prové de ,1a teva reiterada in-
fluència en mi») I, finalment, una vo-
luntat, mai assolida, d'alliberament
personal («Si vull independitzar-me de
la desafortunada situació en què em
trobo involucrat amb tu, haig d'em-
prendre, sigui el que sigui, alguna co-
sa que no tingui un punt de contacte
amb tu»).

Carta al pare és, doncs, una inter-
pretació de la rebel·lió de Kafka. I,
més que això, una investigació escèni-
ca d'una actitud. I, encara més, un
estudi de gesticulació especialment
expressiu i aprofundit que és el que,
al meu entendre, dóna a la prosposta
bona part del seu atractiu.

(D Carta al pare. Monòleg de Pep Molins sobre
un document de Franz Kaíka. Direcció, muntat-
ge i interpretació: Pep Molins (Regina, 9-4-80).

The Beatles,
deu anys
després
JORDI GARCIA SOLER

Escric aquest comentari encara
amb el record molt viu del concert
protagonitzat per The Police a Badalo-
na, i ja a l'espera de l'actuació que hi
té anunciat Billy Joel. Amb pocs dies
de diferència, dues de les més grans
figures del panorama mundial de la
Pop Music/Rock hauran actuat al nos-
tre país, i tanmateix no em puc estar
d'ocupar-me d'una efemèrides històri-
ca: la commemoració recent del desè
aniversari de la definitiva desaparició
de The Beatles com a conjunt.

No es tracta de fer cap comentari
més o menys nostàlgic, ni de recórrer
a l'evocació històrica. Es tracta de
quelcom molt més senzill, com és el
fet de constatar que, ja a deu anys de
distància de la seva dissolució com a
grup, The Beatles continuen tenint
una importància extraordinària, fins
al punt que ja comença a ésser un lloc
comú, això de referir-s'hi com a clàs-
sics o això d'afirmar que encara no hi
ha hagut ningú que hagi estat capaç
de fer-los oblidar... I és que àdhuc des
d'un punt de vista estrictament mer-
cantilista, com sol ésser el dels res-
ponsables de la indústria fonogràfica
internacional, hom enyora The Beat-
les.

A deu anys de la seva desaparició
com a conjunt, The Beatles se'ns apa-
reixen amb una categoria molt supe-
rior a la que molts comentaristes els
atorgaven temps enrera. L'obri beat-
leiana continua tenint un pes específic
extraordinari —les audicions repeti-
des ens ho confirmen-, i té també
—ara podem comprovar-ho clara-
ment— l'interès de l'autèntic fenomen
de ruptura, de la veritable revolució
musical d'aquest segle. Perquè The
Beatles protagonitzaren de manera
exemplar aquest fenomen de ruptura,
la gran revolució musical, cultural i
social de la qual esdevingueren molt
aviat els portaveus màxims arreu del
món. El trencament que The Beatles
representaren en el seu moment no

pot ésser avaluat amb paràmetres ac-
tuals, sinó amb els corresponents a un
moment de transició històrica com
aquell. El gran interès de The Beatles
va estar fonamentat sempre no única-
ment en la qualitat de totes passades
inqüestionable d'una producció de
cançons d'una extraordinària bellesa
-literàriament i musical, quantes
obres mestrest-, sinó bàsicament en
la connexió clara i directa d'aquesta
producció amb una sensibilitat gene-
racional determinada. :

John Lennon, Paul McCartney, George
Harrison i Ringo Starr quatre mites de la
música pop que mai més no tornaran a ser.
els Beatles, , : , .'

The Beatles foren els portaveus in-
discutibles d'una generació jove, la de
la Gran Bretanya dels anys seixanta,
decebuda i desencisada davant d'un
estat de coses que la marginava i dis-
criminava. I l'èxit inicial, que sor-
prengué tothom i va somoure les
arrels més fondes del «esiablishment»
socio-cultural britànic, estigué moti-
vat precisament per la seva condició
de catalitzadors, de testimonis fidels
d'una sensibilitat generacional. L'a-
profitament posterior de l'èxit, la co-
mercialització a gran escala, no nau- -
rien estat possibles sense aquest fet
primer, com no han estat possibles en
altres casos molt més recents i que els ;
àvids manipuladors de la indústria fo-
nogràfica han volgut presentar-nos
succesivament com «els nous Beatles*.
John Lennon, Paul McCartney, Geor-v

ge Harrison i Ringo Starr foren, com a
The Beatles, Uns autèntics genis musi-; ;

cals, però eí seu èxit extraordinari;,"
arreu del món occidental respongué a
una condició que ningú no ha estat
capaç d'assumir d'ençà de la seva
dissolució com a grup, ara fa deu •'
anys: la condició de testimonis d'una '
sensibilitat generacional crítica. •
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Religió

L'opció cristiana
entre els joves
JOSEP BIGORDÀ

Els dos darrers caps de setmana, a
Barcelona, en el marc de la Facultat
de Teologia, s'hi ha celebrat una «pa-
lestra» per a discutir sobre assumptes
relacionats amb el fet cristià i la jo-
ventut.

El títol de «palestra», que hom vol-
gué donar a aquest encontre, ha tro-
bat plena justificació en la vivor dels
debats i també en la gruixària dels
participants. Hi han estat presents els
estats majors dels moviments joves de
militància cristiana -JOC, MUEC,
MUAC, JOBAC, HORA-TRES, Grups
del Baix Llobregat i de Martorell...—
amb el suport de les publicacions «Foc
Nou», «Quaderns de Pastoral» i «Pasto-
ral Misionera». La «palestra» l'havia
promoguda el mes de març el Depar-
tament de Joventut del Centre d'Estu-
dis Pastorals de Barcelona, amb con-
nexió amb l'Assemblea Diocesana.

Els discurs col·lectiu seguit al llarg
de la «palestra» va arrencar de la, o
d'una «lectura de la realitat actual
dels joves». El professor Lluís Tarin,
del Departament de Ciències de l'Edu-
cació de la Universitat Autònoma de
Barcelona, oferí als assistents una
anàlisi psicològica i sociològica de la
Joventut de Catalunya, situant-la,
dins un context més ampli, com a re-
flex de la societat, i d'una societat en
crisi. Tarin va destacar la tendència
al «passotisme» que cada vegada es
troba més estès en la que ell mateix
va calificar de «generació de la crisi
dels vuitanta».

Una qüestió de fons fou observada
al llarg de tot el discurs i de tot el de-
bat: quin és el significat que poden te-
nir actualment les minories juvenils
—«minories» són, generalment par-
lant, els grups eclesials—; com poden
assimilar els joves el fet d'ésser «mi-
nories»; i, finalment, quina és la viabi-
litat social de la lluita que aquestes
«minories» pretenen dur a terme de
cara a la transformació de la societat.
Aquesta qüestió, o més ben dit aquest
seguit de qüestions de fons quedà en-

AQUESTES SON LES COBERTES PERA LUBRES
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cara més radicalitzat des del moment
que molts dels participants indicaren;
amb un fort realisme, que les repari
cussions d'una societat en crisi no
afecten només la massa heterogènia
de la joventut sinó també les «mino-
ries» més engatjades. . $

El diagnòstic prengué una volada
més universal, després de sentir les
comunicacions que varen presentar
les Conselleries de Joventut dels Ajun-
taments de l'Hospitalet de Llobregat i
de Barcelona, les Joventuts comunis-
tes, el Consell Nacional de la Joventut
i la Rosa Maria Carrasco, directora
general de Joventut de la Generalitat;

El nucli fort dels assistents, tot i re-
conèixer que no hi ha o no es veu, en
les circumstàncies actuals, un projec-
te global per al futur de la societat
—cosa que, evidentment, repercuteix
sobre l'esdevenidor del món jove—I
va manifestar que era important i ne-?,
cessari el desplegament d'alternatives
sectorials. Així, els suggeriments
apuntaren, entre altres objectius, vers
el desenvolupament de l'associacio-
nisme jovenil, la incidència valuosa
de les minories sobre el canvi social,
les respostes de caire popular a més a
més de les actituds militants d'esque-í
rra, el valor de les dimensions lúdi-i
ques i comunicatives, la promoció |.
d'alternatives ètiques, educatives, de |
valors, etc, l'afirmació constant de la í
utopia... --1.

Aquest teixit d'alternatives va pro- f
porcionar a la segona sessió de la «pa-1
lestra» una espècie de llit per on hi po-1
den córrer les diverses possibilitats de i.
l'opció cristiana entre els joves. Ra- ;s
mon Prat presentà una ponència lúci- i:
da en aquest sentit. • 1

CULTURAL

Carrer Ampte, 35 Barcelona 2



Art
Hi ha una visió
socialista de l'art?
ALEXANDRE CIRICI

Dintre el fenomen de l'afebliment
de les esperances que ha anat agafant
el món a partir del desencís del 1968
hi ha l'evident crisi del pensament
d'esquerra, fins al punt que, sovint,
veiem persones i grups vinculats o
compromesos amb la idea del gran
canvi històric i que, malgrat tot, fan
seva l'òptica més reaccionària.

Creiem que cal reflexionar una mi-
ca sobre la situació històrica en què
ens trobem i dintre la cual cap idea de
«consens» no ens ha de fer perdre el
nord. En un món d'una disjuntiva tan
clara com el nostre, desertar o
deixar-se envair per idees que com-
porten un retrocés, constitueix una
greu manca de responsabilitat.

Aquesta idea de militància perma-
nent i ineludible és la que ens fa pro-
gramar la presència de l'art en una
publicació com L'HORA, fins allí on
arriba el límit de les nostres modestes
possibilitats, en funció de la conscièn-
cia històrica. A totes les èpoques de la
humanitat l'art ha estat un símptoma
de la situació i sovint una anticipació
àgil de l'evolució futura, la manifesta-
ció d'uns interessos i el motor d'una
manera de veure el món, que trans-
cendeix en els projectes socials i polí-
tics.

La nostra època no pot ésser una
excepció. A la nostra programació de
temes seguim escrupulosament una
dossificació que ha de permetre anar
veient els punts neuràlgics de la pro-
blemàtica artística. Els nous llenguat-
ges, els nous mitjans, la recuperació
del passat, la vigència o l'obsolescèn-
cia dels materials, els canvis de pú-
blic, els canvis de la base productora
o emissora dels missatges sensibles,
els canvis de les morfogolies, la incor-
poració de les idees, les noves aplica-
cions, etc.

Voldríem que el lector, de vegades
distret pel soroll que armen les estruc-
tures comercials dels promotors o les
festes estantisses del «star system»,
anés destriant amb nosaltres el gra de
la palla i adquirint allò que és l'única
finalitat de comunicar-nos per escrit:
una consciència crítica personal i lliu-
re, il·luminada pel gran ideal del can-
vi històric.

Una de les causes de l'afebliment
de la consciència responsable i de la
proliferació de les preteses «neutrali-
tats», és l'aspecte avorrit, insuporta-
ble, al qual havia arribat, sovint, l'es-
tètica marxista. El mecanisme dels se-
guidors de Plekhànov era desacreditat
pels resultats, quan tractàvem
d'aplicar-lo a l'art real, car creure
que allò que Marx anomenava «realis-
me» volia dir la mateixa cosa que el
«realisme» dels pintors d'apariències,
del segle XIX, era una ingenuïtat.
Desprès n'hem dit «marxisme ingenu» i
hem desacreditat la «teoria del reflex»
d'un Zdànov, per la qual l'art seria el
reflex directe de la realitat.

Lukàcs va representar amb una
gran intel·ligència, l'esforç enorme de
voler contemplar tot el fet artístic a la
claror del canvi històric. Però a la se-
va obra, filosòficament impecable, hi
ha dos aspectes que la invaliden. Un
és el de fixar-se precisament en el
contingut, tema o argument de l'obra,
aspecte que no és essencial i que, per
altra banda, es pot trobar igualment
en una obra bona i en una dolenta.
L'altre és el seu desconeixement de
l'art contemporani, que el fa inaplica-
ble.

Van ésser els promotors de l'estruc-
turalisme «genètic», com Lucien Gold-
mann, els qui van posar ben clar que
l'Art no es refereix a representacions
de continguts, temes o arguments de
la realitat Jencara que en contingui)
sinó a uns sistemes de valors. Que el
realisme cal entendria! en el sentit
qüe els seus valors neixen de la situa-
ció social real. Que el reflex no és el
mirall directe de la realitat visible si-
nó l'evidenciació dels valors que la si-
tuació social segrega.

Això ens dóna unes bases intel·li-
gents i clares per a abordar l'art d'a-
vui en funció de la nostra visió dialèc-
tica de la història.

D'altra banda, ens cal tenir ben
clar que la idea de canvi ha evolucio-
nat en la mesura que evoluciona la si-
tuació. Fa cent anys,- descansava so-
bre el diàleg entre la riquesa i la po-
bresa, amb l'explotació que supedita-
va uns homes als altres en funció de
la propietat dels mitjans de producció.
Això era propi del capitalisme d'acu-
mulació d'abans del 1914. Però el ca-
pitalisme de producció o de rendiment
ja va plantejar les coses d'una altra
manera i un fruit seu, com la Publici-
tat, demostrava que la violència fisica
pròpia del primer estadi, era progres-

sivament substituïda per la violació ^
mental. • , .;...•• % . ?

Ara, després del 1945, en el capità- •.
lisme que ha estat anomenat «autorre- .
guiat», quan el poder econòmic no •
tendeix ni a matar l'oposició, com al
1900, ni tampoc ja a convèncer-la
com el 1930, sinó a digerir-la, el gran,'
problema, com ho va veure lúcida- |
ment Marcuse, és el de l'alienació. -:.'

És per això que avui ens cal veure •
els nivells de l'art que lluita per Talli-
berament de l'home, en dos aspectes '
complementaris. D'una banda, la des-
trucció del sistema de valors de la l

classe dominant, seguint l'herència de
l'Avantguarda però donant-li la res-** ,
ponsabüitat de no limitar-se als as-
pectes formals sinó d'anar al fons dels
temes en llur dimensió sociològica.
D'altra banda, l'arraconament de la
falsa Avantguarda que es creu justiíi-
car amb una idea de «modernitat» que
és la caricatura tecnològica de la de '
«progrés», i recuperar els valors, les
formes i els continguts tradicionals '
que responen a maneres de viure, de f
sentir, d'enginyar-se i de fruir de la
vida, pròpies del poble. Salvar vells '•,
barris, conservar el paisatge, redimir ;
les festes populars, correspon a aquest
aspecte. -'•••: '•* ,''."

Si englobem el tema de l'atac al -\
llenguatge formalista amb el de la re- ;
cuperació de l'autenticitat popular,
ens adonarem del sentit que prenen
les direccions * més interessants de •;•
l'art d'avui i que es resumeixen en *.
adonar-se del ridícul de les «vedettes»,
en el grotesc dels qui encara volen fer :
«ismes» i en la vital plenitud del movi-
ment que tendeix a esborrar les fron- <.
teres entre «art» i «no art», creades
pels elitismes, com les fronteres segre- V
gacionistes entre «cultura» i «no cultu- :

• r a » . • • • • • . . -.- - . > -._-.. • - , • - '

Les plataformes internacionals que *
ens donen, en aquest moment, la pos-
sibilitat de participar directament en ';'.
el rovell de l'ou de l'evolució més
avançada de la cultura i de l'art, com
són l'Associació Internacional de Crí-
tics d'art i la Comissió de Cultura del -
Consell d'Europa, ens permeten d'ex- -
perimentar la joia de veure que ;
aquestes idees no són sols el fruit d'u-
na reflexió personal sinó que són co-
rrents dominants de la consciència
progressiva de la realitat. , •

A la conjuntura històrica que vi-
vim, ens adonem que el socialisme hat-
deixat de requerir les maquinàries^
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ideològiques piconadores a l'estil de
Plekhànov o de Lukàcs, i que viu amb
un inflamat entusiasme la nova idea
de l'art «sense stars» i de l'art «sense
límits».

Ara és possible saludar l'aparició
de textos, com l'admirable article de
Maria Josep Corominas a L'HORA so-
bre la Descoberta del Cos Humà, que
ens dóna la sorpresa de fer-nos ado-
nar que els estudiosos i els museus,
que havien tractat tant de l'art reli-

Esports

La Reial
Societat

ENRIC BANERES
Amb un pressupost de 210 milions

de pessetes, més o menys com la cin-
quena part del que posseeis el Barca
per a l'actual temporada, amb un vell
i esgavellat estadi d'Atocha que té
una. capacitat escassa per "a 30.000
espectadors, uns 10.000 menys que
Sarrià, sense figures fitxades a l'es-
tranger, sense entrenadors que no si-
guin del país, la Reial Societat de San
Sebastiàn podria guanyar la lliga de
futbol 1979-80. Sense cap dubte, mai
un club relativament modest podria
haver assolit un èxit tan destacat si
no hagués comptat amb una bona ges-
tió directiva, una excel·lent planifica-
ció tècnica i una mentalitat favorable
per part dels seus seguidors i socis.

La Reial Societat és ara una mica
l'exemple del que la majoria dels ca-
talans voldríem que fos el Barca. Ja
sé que hi ha molts afeccionats del nos-
tre país que envegen aquesta posició
tan extraordinària de l'equip basc a la
lliga, colze a colze amb el Reial Ma-
drid, que és una lluita que semblava
reservada a l'equip blaugrana. Però
no és menys cert que, al marge de l'è-
xit esportiu que representa per a la
Reial Societat tenir al seu abast el tí-
tol, ha ha altres aspectes d'aquest
club que també desperten admiració
entre els afeccionats de Catalunya.

Només cal recordar l'acollida amb
què fou rebut l'equip de San Sebastiàn
fa unes setmanes, quan visità el Camp
Nou en partits de Lliga i de Copa.
Crec que poques vegades s'ha dispen-
sat a un equip visitant l'ovació amb
què es reconegueren les virtuts dels
blanquiblaus d'Atocha. Però, què ha
fet la Reial Societat per a assolir
aquest nivell que ara posseeix i per a

giós, per exemple, no havien tractat
mai l'art científic.

Quan, recentment, al Consell d'Eu-
ropa, hem donat el premi de Museu
de l'Any, al de Rüsselsheim, on una
màquina de cosir o una bicicleta va-

len tant com un quadre o una escultu-
ra, el president de la Comissió de Cul-
tura, l'anglès Roper, ha pogut dir amb
alegria:

—Hem premiat el primer museu so-
cialista d'Europa I •

Arkonada, capità d'un equip sòlid fet sense gaires milions.

disputar-li a l'Athletic de Bilbao la re-
presentativitat de l'esport basc...?

Quan els dos equips bascos de Pri-
mera Divisió adoptaren la ferma posi-
ció de no contractar jugadors estran-
gers, tothom va creure que la Reial i
l'Atnletic jugarien amb desavantatge,
que s'havien imposat un handicap vo-
luntari que, amb una mica de mala
sort, els portaria a Segona Divisió.
Tanmateix, tot el que altres clubs van
gastar en oriünds i estrangers, els
equips bascos ho invertien en instal.-
lacions per a equips filials i en ajuda
dels clubs modestos d'Euskadi, d'on
tant l'Athletic com la Reial treuen els
seus jugadors sense necessitat d'anar
a Amèrica, Àustria, Holanda o Dina-
marca.

Fa unes temporades, quan els vete-
rans Boronat, Arzak, Urreisti, Amas,
etcètera començaren a ser substituïts
pels gairebé juvenils Idígoras, Zamo-
ra, Kortabarría, López üfarte, Satrús-
tegui, etcètera, la Reial va estar a
punt de baixar a Segona Divisió. Però
els afeccionats, els directius i els tèc-
nics de la Reial continuaren treballant
amb aquells nois i encara n'incorpo-

raren d'altres dels juvenils i de Terce-
ra Divisió a la recerca d'aquest gran
equip que ara posseeixen. Això és
completament atípic en el futbol es-
panyol car ja se sap que quan un
equip passa per mals moments, en
comptes de donar oportunitats als jo-
ves se sol reforçar amb grans fitxat-
ges que no sempre resulten tan efec-
tius com s'esperava.

Un conjunt de tècnics formats en el
propi club, un ambient a tot Guipúz-
coa, Navarra, Alava i encara part de
Biscaia que propicia el pas de juga-
dors dels clubs regionals al primer
equip de la Reial abans que a altres
«grans» del futbol espanyol, un' esperit
esportiu en el qual els bons resultats
no són el fi últim de l'entitat però es
donen com a conseqüència de la seva
tasca formativa, són els factors sobre
els quals es basa l'èxit d'una Reial So-
cietat financerament modesta, sense
molts milions de seguidors darrera,
però amb uns principis, una mentali-
tat i uns objectius que, avui per avui,
no té cap dels clubs «grans».
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OFERTES

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

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

Noia 18 anys per consulta metge o
similar només matins (Batxillerat BUP
i COU). Sou a convenir. Truqueu de 9
a 12 2 4 9 4 5 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 STQP
L'HQRARef. 96.

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

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

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

Llicenciada en Psicologia amb expe-
riència professional en Escotar i Clíni-
ca cerca feina per a completar jornada
(escola o compartir despatx amb al-
tres professionals) Telèf. 389 00 56 o
STOP L'HORA Ref. 74.

Fotògraf de 22 anys amb equip i
cotxe, actualment sense feina, s'ofe-
reix per al que sigui, no importa si cal
fer desplaçaments. Truqueu els ma-
tins, tel. 7 5 1 3 1 1 8 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. 86 indicant adreça o te-
lèfon. Contestaré tothom.

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

Venda 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
de Vallcarca. Superfície parcel·la 510
m2. edifici 1.000 m2. Façana a 2 ca-
rrers. 3 plantes més soterrani. Garat-
ge. Jardf ampli amb piscina. Aire
acondicionat. Parquet. Preu 16 m.
Sense soterrani, 13 m. Condicions a
convenir, informació o visites. T.
213 57 08 matins, Sre. Núria.
STOP L'HORA. Ref. 9 1 . -

A Cornellà venc o llogo local com-
post per tenda (50 m2.} i sòtan
(450 m2.) zona cèntrica c/. Eduardo
Gibert junt Eduardo Clavé. Trucar T.
377 01 38 o escriviu STOP L'HORA
Ref. 48.

UHOBA
PETITS ANUNCIS
L'HORA DE CATALUNYA ha creat aquesta nova secció de petits

anuncis com a servei ais nostres lectors, en el qual s'inclouen ofertes I
demandes de treball, compres i vendes intercanvis, etc. Les ofertes i

demandes de 'treball seran gratuTtes i podran gaudir d'un espai en oada
cas. En els altres casos el preu serè de tres-centee (300) pessetes per

espai, tn eis anuncis ni aniran forçosament el n.° de telf. o de referència
de l'anunciant.

NO ES MANTINDRÀ CORRESPONDÈNCIA DES D'AQUESTA
REDACCIÓ

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

VENDES

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

Venc fotocopiadora Canon 5.000
amb dos anys garantia (valor orig.
750.000 ptes.) per 500.000 ptes.,
pagament a convenir. T. 217 0 8 1 8 .
Domènec Nebot. Ref. 54.

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

Uit nou metall cromat. Puja i baixa
accionat pels peus. Vendria per 8.000
ptes. Sra. Llumi. Tl. 220 53 70 d'11 a
1 STOP L'HORA Ref. 80 .

Es ven parcel·la 18.000 pams2 a
Esplugues de Llobregat preu a conve-
nir. T. Sr. Torres 3713819. STOP L'-
HORA. Ref. 45. .

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

DEMANDES

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

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

LLOGUERS

Llogaria masia (en bon estat). No més
de 10.000 ptes. Zones Indicatives: El
Ripollès, Ei Bergadà, La Garrotxa, El
Montseny, etc Escriure.! STOP L'Ho-,
ra. Ref. 8.2 o telefoner l i 248 39 59

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

Pegaria fins 16.000 pessetes de llo-
guer mensual pis zona Eixampla.

Escriviu a STOP L'HORA. Ref. 37 . .

DIVERSOS

Centre de relació social i matrimo-
nial per a persones soles i separades.
Cerqui la seva parella. Màxima serio-
sitat. Carrer Ecuador núm. 53 , entre-
sol 4.» B-29 T. 322 45 52. STOP L'-
HORA Ref. 100. • '
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Criatures!

Sl QUE
S ASSEMBLEN, Sl

El senyor Pujol i el seu partit s'-
han entestat des del seu naixement a
la política, a marcar grans diferèn-

cies entre ells i la Unió del Centre
Democràtic (o Centristes de Catalun-
ya, que no se'ns enfadin). I la gent
s'ho deu haver cregut, si hem de jut-
jar pels vots.

Però allò que se'n diu llenguatge
gestual els traeix. Mireu si s'assem-

blen ambdós partits que en la sessió
inaugural del Parlament de Catalun-
ya, Jordi Pujol (CDC) i Eduard Punset
(UCD) foren sorpresos per una càma-
ra amatent en una posició de paral·-
lelisme evident.

Doncs no són tan diferents!

TRENTA-CINC INTERESSATS
EN L ESTUDI

El cas dels alumnes de cinquè de Periodisme de
l'Autònoma que volien classes en castellà i que van
escriure al Ministeri per aconseguir-ho ha estat co-
mentat a bastament en la premsa diària. Però hi ha
detalls que encara no se saben.

Al començament de la seva protesta, als esmen-
tats alumnes se'ls va oferir la possibilitat de fer un
seminari de Relacions Internacionals —en castellà-
amb un altre professor. En principi, l'acceptaren, pe-
rò es dóna el cas que en l'actualitat només cinc dels
afectats continuen assistint al seminari.

També ens han dit que la carta adreçada per ells
al Claustre era un autèntic prodigi pel que fa a inco-
rreccions gramaticals de tota mena.

Tantes dades diuen molt sobre l'interès per l'estu-
di i el coneixement de la pròpia llengua d'aquests
noiets.

EMBULL DE PARAULES

Aquesta setmana no hi ha més remei que tirar
rocs a la pròpia teulada. A la portada del número 56
de L'HORA apareixia un singular embull de paraules
que encara no hem sabut interpretar. Deia «135 a la
recerca parlamentaris de president.» Després d'arri-
bar a la conclusió que hi havia un error, hem provat
d'endevinar la idea inicial: «135 recercaris a la par-
lamenta de president?». «135 presidents a la recerca
de parlamentaris?» «135 parlamentaris a la recerca
de president?»

TENIA PRESSA

Com una criatura amb
sabates noves estava el
més presidenciable de
tots, el futur Honorable
Jordi Pujol, el dia que es-
trenàvem Parlament de
Catalunya. Es veu que l'-
home se'n moria de ganes
de començar a exercir,
primer com a diputat i
després com a President. I

per si algú ho dubta,
només cal que doni una
ullada a la fotografia i
comprovi com el secretari
general de Convergència
Democràtica mira insis-
tentment el seu rellotge,
sota la mirada escèptica
d'Antoni Gutiérrez i la
més seriosa de Joan Ra-
ventós.

Es veu que tenia pres-
sa, oi?
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ESTER AGUADO

LES
EXIGÈNCIES
DE LA
PROFESSIÓ

Hi ha professions que gairebé
es pot afirmar que posen en perill
el qui les exerceix. Una d'elles és
la de fotògraf i més si és de prem-
sa. Només cal recordar la quanti-
tat de màquines de retratar tren-
cades per manifestants de tota
mena, o àdhuc els fotògrafs que
han perdut la vida exercint.

En aquest cas la cosa no era
pas tan dramàtica. El company
fotògraf Víctor, a fi i efecte d'ob-
tenir les millors fotografies de la
sessió d'obertura del Parlament
de Catalunya, es va haver d'enfi-
lar entremig de dues columnes,
com una estàtua qualsevol, i es-
perar allà a peu dret el gest sor-
près, l'ocasió solemne, o el que
fos.

Esforçat, sí senyor.

Fauna & Flora JOSEP MARTÍ I GÓMEZ

Silenci! Es plora

N 0 se'n cansa d'es-
criure tant de fo-
l l e t í ? . . . - • • • •

—No n'escric de folletins, jove:
reflecteixo la vida.

—No em digui que els seus perso-
natges són reals...

—Trets de la pròpia vida, "jove.
—Doncs jo no n'he vist cap així de

carn i ossos...
-Vostè no sap el que és la vida,

jove. '
—N'està molt segur...
-Seguríssim. I també que qualse-

vol obra de Shakespeare és millor
que el que jo escric.

-Segur?
—Segur, jove.
M'ho va dir, fa una desena

d'anys, Guillermo Sautier Casaseca,
un home que més enllà dels molts
diners que guanyava amb els seus
serials, creia en els productes que
creava, la qual cosa no deixa de te-
nir el seu mèrit.

VOSTÈS ja ho saben: sobre la
música de tall sentimental
s'alçava la veu solemne que

anunciava «Guillermo Sautier Casa-
seca y Luisa Alberca presentan...».
Guillermo Sautier Casaseca i Luisa
Alberca van estar sempre acompan-
yats d'un quadre de veus que es féu
familiar a milions d'oients de la que
llavors era incipient cadena SER:
Pedró Pablo Ayuso, Matilde Conesa,
Matilde Vilarino, Teófilo Martínez...,
unes veus que a les joves genera-
cions els deuen sonar com els noms
dels joglars del mester de clerecia,
però que foren mítiques en els pri-
mers anys de la dècada dels cin-
quanta, amb la veu del narrador al
fons que posava sàviament el contr-
punt melodramàtic a la història i el
suspense del final del capítol
setanta-vuit amb l'angoixós «...des-
colgó el telefono para pedirle deses-
peradamente que no la dejase però
él no descolgó el auricular y ella, an-
gustiada, se pregunto si lo había
perdido ya para siempre». •

ARA, ha mort. L'home que féu
plorar més gent en aquest
país se n'ha anat sense que

s'hagin vessat per ell gaires llàgri-
mes, si de cas, un lleu nin run en el
plec recòndit de les inconfessades
nostàlgies. La sensibilitat que va om-
plir un temps de la història d'aquest
país fa temps que va canviar de gus-
tos, encara que hi hagi gent que
dubti seriosament que hagi estat per
a millorar.

Els estudiosos de la cultura no se-
ran molt generosos amb Guillermo
Sautier Casaseca —«Ama Rosa», «Un
arrabal junto al cielo», «La sangre es
roja», «La segunda esposa», l'enèsi-
ma variació sobre un mateix tema,
una història d'amor al fons, un món
daurat en portes. Al prolífic autor
—72 novelles, 12.000 guions de rà-
dio, una cosa que ni tan sols superà
el seu admirat Shakespeare— el fi-
caven en el món de la subcultura,
encara que el presentador de «Gace-
ta Cultural», a Televisió Espanyola,
tingués un lapse monumental i con-
fongués en l'hora necrològica sub-
cultura amb contracultura, que és
una cosa molt diferent.

PERÒ una cosa s'ha de reivin-
dicar en nom d'aquest ciutadà
vituperat per tot aquell que

cregués que la cultura és quelcom
més seriós que els seus serials: sabia
bé el seu ofici, dominava tots els res-
sorts de la seva tècnica, creia en el
que feia, sentia passió pel seu treball
i aquest treball el feia sempre bé,
perquè amb ell omplia el batatge de
milers d'hores d'aprenentatge en
adaptacions alienes.

I això, en l'Espanya dels anys cin-
quanta, seixanta, setanta i vuitanta,
era i és molt més insòlit que el
penúltim dels folletins que va posar
primer en antena i després portà al
teatre amb aquell geni del plor arra
vatat, torrencial, apocalíptic, que
era Doroteo Martí.
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Lleure lliure

NOM i COGNOMS

ADREÇA

CIUTAT ; DTE.

PROVÍNCIA

PAÍS ..."

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

Taló bancari adjunt
Domiciliació bancària
Efectiu
Gir postal

a de

D
D
D
D

de
Signatura

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

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

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

Signatura

Un cop omplert
•nvlar-ho a
L'HORA DE CATALUNYA
Arlbau, 80, ètic, 1.*
BARCELONA-36

DILLUNS, 21
Conferències: Des del 16

d'abril al 4 de juny té lloc un
curset sobre «Relacions entre
Nord-Sud» a càrrec de Vicenç
Ugüerrt i Antoni Monreal.
L'organitza el CIDOB-TM I us
n'informaran ,a Llúria, 125, tel.
215 89 49. Avui també, Au-
gust Puncernau parla de «Eia
centres de poder del món oo-
oidental». (20 hores.)

Música: Al Conservatori, la
pianista Ferline Studl interpre-
ta obres de Scarlatti, Schu-
bert, Chopin i Prokofiev (Bruc,
112. 21 hores).

En el cicle de Concerts als
Barris, el Quartet de Saxofons
interpreta obres de Ventas,
Piarné i Fantaine (Col·legi Sa-
lesians de Sarrià, 21 hores).

TV:La novel·la de la setmana
és «Borinot» de Joaquim Car-
bó. Realitza Sergi Schaaff i in-
terpreten Marta Padovan,
Francesc Luchetti i Adrià
Qual. Al circuit estatal, conti-
nuen tota la setmana les aven-
tures de Rosa Poldark, i famí-
lia. «A fondo» entrevista avui el
director italià Franco Zeffirelll.

DIMARTS, 22
Conferència: Sobre «Refor-

ma Agrària a l'Amèrica Llati-
na» a càrrec de José Denis
(Facultat d'Econòmiques de Pe-
dralbss, 19 hores).

Música: Avui i demà, a Kar-
ma (plaça Real, 10) actuació
del grup de rock Los Rebeldes
(23 i 1 hores).

Art: Últim dia de l'exposició
de Mlralda «Mona a Baroelo-
na» a la Joan Prats (Rbla. Ca-
talunya, 54). A Dau al Set
(Consell de Cent, 333) s'inau-
gura avui l'exposició de Mano-
lo «Homenatge a Rosa». •

TV: «El món en català» ós
dedicat avui a «Nepal» i el rea-
litza Mercè Vilaret. A les 18.45
hi ha bàsquet, entre Espanya-
Li RSS, y «Ayar y hoy del fia-
menco» (UHF, 22.45) ens parla
de «Est!tos mediterréneos».

DIMECRES, 23
Avui és dia assenyalat, Sant

Jordi, hi ha fira a Blanes I a
Corsa i festa major a Montaat.

Teatre: El Teatre de Marlo-
netes de La Fanfarra oferirà

«La Llegenda de Sant Jordi» a
la plaça del Pi, el matf de 12 a
2 I la tarda de 5 a 9. Es el ter-
cer any que ho fan.

Conferència: Organitzada
pel CIDOB-TM, August Pun-
cernau parla de «La integració
d'Espanya en el món capita-
lista». (Llúria, 125, 20 hores.)

Música: El Bell'Arte En-
semble ens oferirà els octets
de Haydn (Palau, 20 hores). Ai
Conservatori, els alumnes de
cant fan una selecció de la sar-
suela «Luisa Fernanda» (Bruc,
112, 21 hores).

Art: Gran activitat a la Fun-
dació Miró. A l'espai 10 s'Inau-
gura una exposició, «Museu de
primavera», d'Enric Pladevall.
A les 1930, anirà acompanyada
de l'espectacle de mim «Ei mo-
nument a l'aire», per la com-
panyia d'Albert Vidal. Ala es-
pais 2, 3 i 4 també s'obre l'ex-
posició «Renovament de ta f i -
guració», sobre noves tendèn-
cies figuratives.

TV: A la tarda, després d'un
«Especial Dansa», tindrem a
Joan Isaac dins el programa
«Cantem». «Cine espaflol» ens
ofereix «Mi ultimo tango», de
Luís César Amadorl, amb Sara
Montiet en un drama terrorífic.
A «Musical Express», La Mon-
dragon. Tribu, La Trinca i Su-
percharge (UHF, 21 hores).

Espanya- VESS de bàsquet
(dimecres)

DIJOUS, 24
Música: Al Conservatori, el

Grup de Percussionlstes de
Barcelona, dirigit per F. Xavier
Joaquln, interpreta obres de
Hummel, Solar, Tutl i Puérto-
las (Bruc, 112, 21 hores).

A Sant Felip Nerl, Solistes
de Catalunya, dirigits per
Francesc Uongueraa i amb G.
Pawlika ai violoncel, interpre-
ten Mozart, Haydn, Shostako-
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CONXITA SOCIAS

vitch I Britten (21 hores). I a
l'Orfeó Gracieno actua el
Quartet Numen (22 hores).

En un altre camp, tindrem
Jazz Concert a Karma; amb
Dave Pibus, Carlos Gonzél-
vez, Horacio Fumero, Salva-
dor Font (plaça Real, fins diu-
menge). ( per als rockers, gran
noticia: Billy Joel actua avui al
Pavelló del Joventut de Badalo-
na. Esperem que sense tragè-
dies.

Teatre: Al Museu de Gra-
nollers, avui I demà per a esco-
les, i diumenge per a tothom,
es presenta el Teatre d'Om-
bres La Bombeta, de Montse-
rrat Tinto, amb els espectacles
«Tren, tren, tren» I «El soldat
de plom». Els menuts la poden
a les 3 de la tarda, i els adults,
a les 7 del vespre.

TV: «Les nostres coses» ens
parla de «Els catars i troba-
dors». A les 19 hores, final de
la Copa del Rei d'handbol i a
«Horas Doradas», actuacions de
Jerry Lewis, Frank Jeffries i
Satani. A la segona cadena,
«Teatro estudio» torna a oferir
«El dia después de la feria» de
Frank Harvey, amb Tina Saini i
Irene G. Caba.

DIVENDRES, 25
Avui hi ha fira a Rellinars

del Vallès, i festa major a Bal-
sareny, La Coma i La Pedra,
Mas de Barberans, Maspujols
i La Pera.

Música: Avui li toca al dis-

tricte XII tenir «Una hora de
música». Seran el duo Panye-
lla-Giménez Attenelle amb
obres de Webar, Saint-Saèns,
Stravinsky I Mompou (Foment
Martinenc, 21 hores).

Ei «Pòdium de Joves Intèr-
prets» del Conservatori ens in-
vita a escoltar el guitarrista Jo-
sep Ramon Riba, i el pianista
Juan José Muftoz i el dúo ba-
ríton-piano Manuel Garrido i

DISSABTE; 25
Música: Es reprenen els

concerts de cap de setmana del
Palau. Avui, l'Orquestra Ciutat
de Barcelona ens ofereix «Les
Estacions» deHaydn, amb les
corals Cantiga, Madrigal i
Sant Jordi. (Dissabte, 19 ho-
res; diumenge, 11 hores).

Teatre: A la Fundació Miró
continuen els espectacles «El

'r&k&L·Ltel±'iïJLí&ÈàL·dààté&*

tTren-tren-tren», del Teatre d'Ombres La Bombeta (dijous)
Manuel Cabero amb obres de
Sanz, Sort, Tàrrega, Albóniz,
Chopin, Schuman, Schubert,
Montsalvatge i Toldrà.

TV: «Mas vale prevenir» ens
parla de «Hepatitis». A la se-
gona cadena s'inicia un cicle
dedicat a ia deliciosa actriu Ire-
ne Dunne. El film és «Matri-
monios da conveniència», de
Paul Sloane, amb Pat O'Brien
i Myrna Loy.

vaixell pirata» de Capsa Màgi-
ca (avui 17.30 i demà 11.30) i
«Agafaquf» del grup Taloutal
(19.30 dissabte 1 19 hores diu-
menge).

TV: A la tarda tenim «Intri-
ga extranjara» de Sheldon
Reynolds, film d'aventures
amb Robert Mithcum. Gene-
viève Paga i Ingrid Thulln. A
la nit, «Harry dedos largos» de
Bruce Geiler, amb James Co-

Dirk Bogarde a nMuerte
en Venècia» (diumenge).

bum i Michaal Sarrazin. «La
Clave» continua el tema del po-
der municipal amb el film «La
visita dal rancor» de Bernard
Wicki, amb Ingrid Bergman. '

DIUMENGE, 27
Tenim fira a Tarragona i fes-

ta major a Parats del Vallès.
Teatre: No oblideu que avui

a 'les 7, a Granollers, tornen a
fer la presentació el Teatre
d'Ombres La Bombeta.

TVE: A les 19.45 podeu
veure «David Copperfield», de
Deibert Mann amb Robin Phi-
llips, Richard Attenborough,
Laurence Olivièr i un excel·lent
etcètera d'actors. Estudio 1
ofereix «Ocho mujeres» de Ro-
bert Thomas, amb Maruchi
Fresno, Amàlia da la Torra,
Marisa de Leza, atc. Però és
millor posar el UHF, car a les
21.30 fan «Muerte en Venè-
cia», obra gairebé llegendària
de Luchino Visconti, amb un
extraordinari Dirk Bogarda.

A MÉS A MÉS
Premis:

Queda convocat
el XIX Premi Inter-
nacional da Dibuix
Joan Miró, obert a
tots els artistes, per
a qualsevol tècnica, i
dintre les línies ac-
tuals de recerca.
Abans del 31 da
maig, cal haver en-
viat la fitxa d'adhesió
a les bases. Per a co-
nèixer millor aques-
tes bases, i recollir la
fitxa, adreceu-vos a
la pròpia Fundació
Miró. A partir del 3
de juny ja es po-
den lliurar les obres.
La F u n d a c i ó

Congrés da Cultura
Catalana també
convoca per a oferir
els seus ajuts o be-
ques. Un és per a la
«Investigació sobra
els recursos agro-
alimentaris als Paí-
sos Catalans», l'al-
tre per a publicació
de tesia doctorals i
el tercer, per a am-
pliació d'estudia a
l'estranger. Per a
ampliar informació
podeu adreçar-vos al
carrer Mallorca, 283
de Barcelona. El ter-
mini per a presentar
les sol·licituds és el
proper 31 da maig.

Teatre

A la Cúpula Venus
podeu veure per
pocs dies «No hi ha
Gimlet par a tot-
hom»; confluència
del cabaret amb la
sèrie negra. També
va de sèrie negra
«Un tal Macbeth»,
adaptació de Sha-
kespeare feta pel
grup Tóbano, a la
Víllarroel.

Ai Uceu, des del
25 d'abril al 18 de
maig actuarà el Ba-
llet Theatre Fran-
çais de Nancy i el
de l'Opera da Brno,
Txecoslovàquia.

C i n e m a . la pana tomar a veu- tors «maleïts», «La
Destaquem l'es- re «Toma al dinaro campana da crls-

trena de «Yanquis», y corre», de Wooy tal», de Larry Peer-
de John Schlesin- Alien, al Palau del ce (Astoria) I «Carre-
gar, al Diagonal, un Cinema. I més se- tara asfaltada da
film força interessant cundàriament, però dos diraccionas».
amb un cert regust amb interès, dues de Monte Hellman
nostàlgic. També val pel·lícules de direc- (Maldà).

(Carretera asfaltada en dos direcciones», de Monte Hellman
(Maldà). . . . . . . .
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Tot fent camí ISIDRE AMBBÓS

Vall-de-Roures
Més enllà de la desembo-

cadura de l'Ebre, a cavall
entre Terol i Tarragona
s'aixeca la subcomarca del
Matarranya, la capital de
la qual és el poble de Vall-
de-roures.

A dessota mateix del
massís dels Ports de Beseit,
situada en un nus impor-
tant de carreteres que co-
muniquen les diverses te-
rres del Baix Aragó, de par-
la catalana, està enclavat el
poble de Vall-de-roures.

Sembla que des dels seus
inicis, l'home sempre ha
habitat aquelles contrades,
almenys això és el que es
desprèn dels descobriments
realitzats l'any 1893 on es
van trobar onze esquelets,
alguns de gran talla, amb
els cranis travessats per sa-
getes de sílex, que s'han
classificat com a pertan-
yents a l'època del neolític.
Més endavant, pels voltants
dels segles XII i XIII,
aquest territori era anome-
nat Penya Aznar de Lagaia
i incloïa, també, les pobla-
cions de Beseit, la Torre del
Comte, Fontdespatla i Mes-
quí.

Cap a la meitat del segle
XIII, va ser quan va co-
mençar aparèixer el nom

El castell i l'esglèsia de Sta. Maria dominen tota la població..

de Vall-de-roures, que amb
el pas del temps s'anat cas-
tellanitzant, fins a l'híbrid
Valderrobres. Ara bé, sigui
Vall-de-roures o Valderro-
bres, la qüestió és que avui

COM S'HI VA?

Es surt de Barcelona per l'autopista A-7, direcció Ta-
rragona, fins a la sortida que mena a Reus. Una vegada
situats a la capital del Baix Camp, es segueix per la ca-
rretera nacional N-420, direcció Alcanyís, tot passant
per Gandesa, fins arribar a la població de Calaceit, lla-
vors només cal continuar per la carretera comarcal que
tot travessant el poblet de Cretes arriba a Vall-de-rou-
res.

Distància, en quilòmetres, des de Barcelona: 205.

dia aquesta urbs és un lloc
interessantissim de visitar i
conèixer.

En primer lloc, hi ha un
altívol castell edificat a l'in-
dret més elevat de la part
vella de la població. És una
construcció de murs grui-
xuts, de carreus treballats,
amb torres als angles, fi-
nestrals gòtics esvelts i co-
ronat de merlets. També s'-
hi conserven nombroses ar-
cades romàniques i gòti-
ques.

L'origen d'aquest castell,
no està gaire clar, però s'a-
firma que va ser edificat
damunt de les runes d'un
castell àrab que Alfons II

COMPLEMENTS

Si hom decideix anar
per aquelles contrades,
es recomanable que s'hi
estigui més d'un cap de
setmana normal i visiti
les rodalies, com més
àmplies siguin millor, de
Vaíl-de-roures i fins i tot
si li agrada la muntanya
que s'endinsi en els
Ports de Beseit, no se'n
penedirà.

A Vall-de-roures, hom
es pot hostatjar a l'hos-
tal Querol, tel. 227; la
conferència s'ha de po-
sar mitjançant operado-
ra (009). Si es vol més
informació, trucar a l'A-
juntament.

va manar construir cap allà
l'any 1167, per tal de
convertir-lo en palau reial.
En temps de l'arquebisbe
García Fernàndez Heredia
(1387-1411) va ser engran-
dit. En el seu interior i de-;
gut a les modificacions que;
va sofrir en el segle XV, hi;
ha una àmplia plaça d'ar-1
mes, amb diverses depen-
dències, sobreposades en
tres plantes, entre les quals
destaca una sala de Corts i
algunes xemeneies. -i

Altres indrets dignes de
visitar i conèixer són.
l'església arxiprestal de Sta.
Maria la Major i, en gene-
ral, tota la part antiga de la
vila, és a dir la que està si-
tuada al peu mateix del
castell i de l'església, al ve-
sant dret del riu Matarran-
ya. En aquell sector, els ca-
rrers formen com una me-
na d'amfiteatre on en ell
centre hi ha la plaça major,|
lloc aquest on hi destaca |
l'edifici de l'Ajuntament; f
interessant obra construidal
el, segle XV i reproduïda all
Poble Espanyol de Montjuïc |
a Barcelona, on també pre-j
sideix la plaça major. :;
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