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vostè
té crèdit

cada dia a 2.600.000 establiments

Una targeta
extraordinària

per als nostres
clients

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

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

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

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

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

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

CAIXA DT5TALVI5 DE CATALUNYA
CAIXA

DETOT5

li ofereix gratuïtament la Targeta Master Charge



Carta del director

El triomf
de la responsabilitat

Amic lector:
El triomf d'UGT a les elecciones sindicals de SEAT ha estat important i

clar, ja que de segona força sindical ha passat a ser el sindicat amb més dele-
gats a tots els centres de treball en els quals SEAT desenvolupa les seves activi-
tats. . ."•.•• .... •, •:. i • •

Crec que la importància del triomf rau en allò que té de porta oberta a
l'esperança. Enfront de la crisi econòmica que s'estén arreu de l'Estat, l'actitud
d'UGT va ser tremendament responsable. L'acord-marc interconfederal, sorgit
d'un diàleg tens i dur amb la patronal venia a implicar l'ajornament d'altres
reivindicacions de la classe obrera per tal que quedessin assegurats els llocs de
treball —en un moment en què estaven veritablement amenaçats— i per tal que
no quedés deteriorat el poder adquisitiu dels treballadors. Però les actituds res-
ponsables no sempre són les més estètiques i des d'alguns sectors de la mateixa
esquerra s'ha acusat i s'ha intentat denigrar la UGT d'una manera intolerable.
Els qui llançaven aquests atacs ho feien en nom de la classe obrera sense voler
comprovar si això responia a la veritat o no. Per llançar aquesta campanya en
tenien prou amb declaracions de premsa i amb algunes manifestacions de pro-
testa organitzades per ells mateixos.

Mentrestant, UGT va continuar amb la seva actitud suportant la tempesta i.
esperant que fossin tots els treballadors els qui parlessin, a través de les elec-
cions sindicals que ja es veien com imminents. El resultat ja el coneixem. I hem
dit al començament que era esperançador perquè els qui van elaborar la políti-
ca del sindicat socialista han pogut comprovar que la majoria està a favor de la
responsabilitat i no de l'aventurerisme i la demà demagògia.

Ben cordialment.

En aquest
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Una Institució Catalana
al Servei Públic.
t

Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau.

Recordi els nous telèfons de l'hospital
3473133Í3481144

Urgències 2355555



Cartes a

L'HORA

ACLARIMENT

Amics:

Amb referència a l'entrevista
publicada en el número 67 de
la vostra revista que tan fidel-
ment va fer-me'Joan Catà, em
cal, perd, fer l'aclariment que
mai no he exercit l'alcaldia de
Montblanc, poble en el qual
vaig néixer. Qui va ser alcalde
de la vila ducal, I d'aquí vó l'e-
rror, va ser el meu pare, elegit
en una candidatura nacionalista
i cessat amb motiu del cop
d'Estat de Primo de Rivera.

Mercès,

JOSEP M. POBLET
(Barcelona)

LES PROCESSONS

Senyor Director:

Publiqueu una carta, titulada
«Les processons de Setmana
Santa», firmada pel Sr.'Joan P.
Soler, en la qual el text es con-
tradiu a sf mateix.

El Sr. Soler assegura que
(Catalunya) «...país majoritària-
ment cristià...».

Després diu que «El sentit de
>a cristiandat ha quedat reduït
al no-res».

Ell deu voler dir que oficial o
oficiosament, Catalunya és ma-
joritàriament cristiana. La veri-
tat és que Catalunya no ho ós
de cristiana, majoritàriament, i
m'atreviria a dir que, en el fons,
no ho ha estat mai, malgrat allò
d'en Torras I Bages que «Cata-
lunya o serà cristiana o no se-
rà».

Associar tradicions, folklore,
costums, rutines, festes I feste-
te*. quasi supersticions, en-
ganys a la quitxalla, ritus ances-

trals derivats del paganisme,
creença en les bruixes (salpàs),
etc, etc, no és cristianisme, si
és que aquesta associació ós la
que ha de donar fe d'un cristià.

Ara, voler-ho batejar tot de
cristià, fins i tot la doctrina
socio-política del judaisme,
com de fet es fa en reconstruir
tossudament allò que se'n diu
Antio Testament, que'Jesucrist
va venir, segons la Història, a
debel.lar, llavors sí, llavors som
patentats com a cristiana I

E8pero que em perdoneu, si
alguna expressió ha estat un xic
dura. Us saluda atentament,

Josep Quadrada Soler
Barcelona

AIGUA I REUS

Senyor director:

'Ja fa algunes setmanes que
a Reus patim greus restriccions
d'aigua degut a la negativa del
Pantà de Riudecanyes a
subministrar-ne. Teòricament, i
per aquesta causa, l'ajuntament
ens en dóna cinc hores i mitja,
les quals queden reuldes a una
hora a les cases de pisos i, àd-
huc en alguns llocs, ja no els
arriba gens.

El punt culminant d'aquesta
situació arribà quan els veïns
de certs barris d'immigrats es
manifestaren violentament, exi-
gint al nostre alcalde socialista
un solució ràpida I eficaç. Trobo
molt bé que un grup de ciuta-
dana protestin per aconseguir
quelcom tan fonamental com
l'aigua, però no quan tenim un
ajuntament que s'hi trenca el
cap provant de resoldre el pro-
blema. Així, s'han comprat i

construït els suficients pous I mi-
nes per al proveïment de la ciu-
tat i, tanmateix, s'han continuat
les gestions amb la Comissió
de Dessembassaments del Pirl-
neu Oriental, per tai de norma-
litzar ben aviat la situació.

Allò que desmoralitza en tot
això és trobar-te amb gent que
protesti sense conèixer ni l'ori-
gen del conflicte ni les solu-
cions que ja es porten a terme.

Ben cordialment

Joan Armengol
Reus (Baix Camp)

UCD I LA
BUROCRÀCIA

Amics:

Una de les crítiques més
constants que la dreta occiden-
tal fa al seu principal adversari
— l ' esquer ra— és q u e ,
emparant-se tendenciosament
en la realitat dels països dits
«socialistes», es dediquen a par-
lar del perill de burocratització
que comporta un govern d'es-
querres. Tanmateix, com que
aquesta crítica dretana no ós
fantasiosa, l'esquerra ha de
mostrar-se original en aquest
camp i enfront d'aquesta críti-
ca.

Aquí a Espanya en general i
a Catalunya en particular, i re-
centment, la dreta fa exacta-
ment ei mateix, però oblida que
en el seu cas aquesta mena de
crítica no és legítima. S'entén
en el cas d'UCD o de CC-UCD.
Aquests afirmació es fonamen-
ta en el fet Indiscutible que els
homes d'ambdós partits són,
majoritàriament, alts buròcrates
del règim anterior, i no ós ca-

sualitat que el senyor Adolfo.
Suérez en sigui un. Cal doncs
precisar que aquests «homes
que han fet possible la demo- ^
cràcla (UCD dlxit), aqueests ho-
mes continuen allà on eren,
amb la qual cosa han acomplert,
evidentment, el mandat del vot,
però també s'ha acomplert el
principi de conservació del po- -.
der. ,

Una de les condicions que
CC-UCD ha volgut posar a'Jor-
dl Pujol, dirigent màxim d'un
partit dretà I europeu de deò,
és la direcció de l'Escola d'Ad-
ministració Pública. La proposta
«centrista» ratifica la seva voca-
ció burocràtica. Per donar un ,
exemple pràctic del tarannà,
d'UCD, recordem que les humi- ,
Hants Instàncies no han estat
eliminades I que, per tant, els
súbdits espanyola —no pas clu-

.tadans- no poden demanar les
coses per dret, sinó per «SU-
PLICA» I confiant en «au recto
proceder». :

Per aquestes raons crec que
seria una llàstima que'Jordl Pu-
jol se sentís obligat a donar l'es-
mentat càrrec a CC-UCD, l'únic
càrrec que no haurien de tenir
mal. Cal, finalment, precisar
que amb Independència de l'o-
pinió que en termes estricta-
ment polítics em mereixi la
coalició pujollsta, entenc que sa-
brà donar la necessària agilitat i
eficàcia en l'administració pú-
blica car —malgrat el comunis-
ta Antoni Gutiérrez— la menta-
litat empresarial no és essen-
cialment negativa, una mentali-
tat que tampoc no tenen els
homes de Suàrez.

Cordialment

Albert de la Hoz Bofarull
(Barcelona)



ES MOR EL CATALÀ?

Setge a la tesi
de «Els Marges»
XAVIER CAPDEVILA

La llengua i la cultura catalanes, £són en perill de mort? Aquesta
és l'alarmada qüestió que un grup d'intel·lectuals catalans va
voler plantejar, ja fa més d'un any, amb un extens manifest a la .
revista «Els Marges», dedicada a temes lingüístics i literaris. El g
manifest fou publicat al número 15 de «Els Marges» amb data de u
gener del 79, però els últims mesos de l'any passat va reeditar-se i |
difondre's àmpliament una separata amb el text esmentat, el qual g
fou reproduït en altres publicacions catalanes com I'KAVUÍ» O
«Serra d'Or».

El manifest titulat iüna nació sense
estat, un poble sense llengua?» i signat
per Joan A. Argenté, Jordi Castella-
nos, Manuel Jorba, Joaquim Molas,
Josep Murgades, Josep M. Nadal i En-
ric Sullà, ha aixecat una de les majors
polèmiques mai hagudes entorn de la
llengua catalana, polèmica que fou
present en manifestacions dels polítics
durant la passada campanya electo-
ral, i que al cap de cinc mesos
d'encetar-se és ben viva encara, cen-
trada fonamentalment en la concepció
sociològica i política diversa amb què
hom enfoca la realitat nacional cata-
lana que avui es dóna al nostre país.
La «polèmica dels Marges» és al ca-
rrer: iperilla la identitat nacional de
Catalunya o s'intenta crear un alar-
misme nostàlgic tan utòpic com fals?

«Ans que la nit final em sigui a punt
al fatídic avui tombo la cara;
tan envilit, em sembla ja difunt.
I un nou esclat de fe m'anima encara,
i torno, cor batent, a la llum clara
per galeries de record profund.»

Amb aquest vers de Josep Carner,
significatiu, trist, però obert a l'espe-
rança s'encapçala l'article-manifest g
de «Els Marges». S'aclareix tot seguit §
que l'anàlisi que s'intenta fer es refe- |
reïx a la situació de la llengua al Frin- ~
cipat de Catalunya, prescindint «per g
raons científiques» d'estendre-la a la *
resta dels Falsos Catalans. '

Què es diu a
«Els Marges»

La llengua —diu «Els Marges»— es
troba en aquests moments en una si-
tuació més precària que no es trobava
en els dies de la dictadura franquista,
coincidint els primers intents liberalit-
zadors amb el preàmbul de l'agonia
definitiva, la qual pot obligar les gene-

La situació de la llengua no és més greu^
avui que durant el franquisme H-|

racions futures a cercar la llengua ca-J
talana, com els jueus cercaren la llen-|
gua dels seus avantpassats en fundar!
l'estat d'Israel. Aquest avís a la refle-í
xió pretén desemmascarar els triom-j
falismes creixents.

L'opressió sobre la nostra llengua?
no fou un invent del franquisme, sinó;
que els seus inicis cal cercar-los al se-;
gle XVI en què les consecutives «ona- <

Nació, estat, llengua? Rerafons independentista en l'article de nEls Marges».
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L'opressió sobre el català té l'origen al

des annexionistes espanyoles» instau-
ren l'anomalia lingüística que encara
és present avui en el nostre poble: el
català és la llengua parlada i el caste-
llà (L'espanyol» l'anomena constant-
ment «Els Marges») és la llengua escri-
ta més comunament usada. El fran-
quisme, en liquidar les institucions
pròpies de Catalunya, va provocar la
modificació de l'estructura demogrà-
fica i la uniformació del sistema de vi-
da i de cultura que va generar-se al
món capitalista després de la segona
guerra mundial. La voluntat d'espan-
yolització va afectar tant la població
autòctona com els immigrants. Fins
els anys 50, bona part d'aquesta im-
migració s'integrà lingüísticament en
considerar-se el català sinònim d'un
status socio-cultural més elevat, però
aquest factor va acabar-se del tot
amb les noves allaus immigratòries
dels inicis dels 60, la creació de ba-
rriades senceres d'immigrats, el Fia
d'Estabilització de 1959, l'aparició de
capes mitjanes de mentalitat i llengua
espanyola i l'aparició de la televisió,
la qual juntament amb la ràdio, han
estat els portaveus més influents del

segle XVI.

règim franquista en la tasca d'espan-
yolització. Moviments esporàdics,
com la Nova Cançó, sorgits en aquells
anys, anaven dirigits a un públic testi-
monial i resistent molt concret.

Del monolingüisme digglòssic (ús
comú d'una llengua, encara que opri-
mida) es passa a un bilingüisme subs-
titutiu, que porti a la llengua espanyo-
la a ser la de més còmode i comú ús a
Catalunya, la qual cosa queda reflec-
tida en el fet que l'aparició d'adop-
cions lingüístiques com la contracul-
tura o l'ideolecte generacional es fa
exclusivament en llengua espanyola.
Això conduirà el català a un procés de
«culturalitzadó momiflcadora», emo-
cional i de testimoni.

cLa culpa als polítics»
Després d'aquesta anàlisi que he

resumit, els coautors del manifest de
«Els Marges» cerquen responsabilitats
en els encarregats de bastir un nou
règim, des del govern central fins a
les forces polítiques catalanes que ne-
gligeixen o entrebanquen amb conces-
sions distractives la normalització de

la llengua que li asseguri un tracta-
ment prioritari. El govern central,
amb l'invent de les «comunidades au-
tónomas» intenta reduir la llengua ca-
talana a valors emotius, folklòrics i
literari-culturalistes, mentre es prego-
na el deure de conèixer l'espanyol
com única moneda lingüística vàlida
arreu. En l'intent d'evitar la plena
equiparació del català amb la llengua
espanyola, i prova de la tolerància re-
presiva que revesteixen les mides es-
tatals, tenim el decret d'ensenyament .
del català a les escoles de Catalunya.
Aquest decret no té una efectivitat y,
d'aprenentatge real del català car ,
aquest només serà possible amb la in-
troducció de la llengua als mitjans de . j:
comunicació («mass-media», els ano-
mena constantment el text de «Els :,
Marges»), en lloc de reduir-la a una as-. °
signatura tancada en el ghetto de l'es- ;

cola. , , i
«Els Marges» fa copartíceps al gruix

de les forces polítiques catalanes més
representatives de la lenta destrucció :.
de la llengua catalana, moguts per
uns criteris moderats provocats pel.
fracàs de la ruptura. Si bé els polítics r



reafirmen Catalunya com a nació, es
mostren reticents i ambigus en el te-
ma de la llengua. Les raons d'aquesta
situació són per als autors del mani-
fest dues: una raó pragmàtica que si-
tua la llengua al marge de les pràcti-
ques de classe, fent-la passar priorità-
riament pel control dels mass-media
que és en mans dels polítics; i una raó
teòric-ideològica que és la profunda
crisi en què es troba el catalanisme
històric, concebut aquest com un na-
cionalisme naturista i ètnic (que no
vol confondre's amb racial), motivada
per l'alteració radical de l'ètnia cata-
lana. Això va acompanyat per la ta-
buïtzació del terme «català» que ha
conduït a crear mots i frases com
«murcianos», «xarnegos», «els altres
catalans», «és català tothom qui viu i
treballa a Catalunya» o «ciutadans de
Catalunya», expressions que van des
de tenir connotacions racistes fins a
intents de no ferir sensibilitats espan-
yoles.

Preguntes amb to
malèvol i amarg

La divisió existent provoca feblesa
davant del govern de Madrid i una
actitud hostil o indiferent en els immi-
grants vers Catalunya i la seva llen-
gua. El neolerrouxisme té un camp
abonat davant la massa espanyola es-
tablerta a Catalunya pels errors en
què cauen els polítics catalans, deso-
rientats i mancats d'una profunda as-
sumpció del fet nacional, que s'estan
de comprometre's en l'equiparació
efectiva del català i l'espanyol i es li-
miten a qualificar el català de «llen-
gua pròpia de Catalunya» en lloc
d'anomenar-là «llengua nacional de
Catalunya».

En l'últim paràgraf del manifest de
«Els Marges», els autors finalitzen la
seva anàlisi dient que no se'n poden
treure conclusions, però sí algunes
preguntes formulades «amb to malè-
vol i amarg» com per exemple: com
una nació mancada d'estat pot inte-
grar una gran part de la seva població
sense disposar d'escola i de mass-me-
dia? o bé, £com introduir aquesta es-
cola i aquests mass-media en una po-
blació, una part de la qual no realitza
la seva autointegració conscient?,
i com endegar sense suport polític
efectiu un procés lingüístic i cultural
que justifiqui l'existència viva d'a-

^uesta llengua?

JFCATALÒNIA
CAMPANYA DE

SUBSCRIPCIONS

Una part important dels ciutadans de Catalunya no llegeixen el català.

LA RESPOSTA DE «NOUS HORITZONS»

Reconstrucció nacional
de progrés

Entre les respostes personals i col.-
lectives adreçades al manifest de «Els
Marges», destaca la publicada per la
revista teòric-política que edita el Par-
tit Socialista Unificat de Catalunya
(PSÜC) «Nous Horitzons», en el seu nú-
mero del mes de març, en el qual un
grup d'intel·lectuals i lingüistes tan
prestigiosos i reconeguts com els
coautors del text de «Els Marges»,
donen una visió radicalment diferent
del problema i contesten amb duresa
però amb rigor les afirmacions de
Joaquim Molas i els seus companys
de manifest. El text de «Nous Horit-
zons» està signat per Lluís López del
Castillo, Joan Martí i Castell, Joaquim
Viaplana i Francesc Vallverdú.

«Nous Horitzons» qualifica el mani-
fest de «Els Marges» de treball polític,
poc científic i d'un to apocalíptic que
respon a posicions idealistes o intel.-
lectualistes, per predisposar el lector
emparant-se en el prestigi professio-
nals dels autors. La reacció polèmica
que aixecat el text demostra l'elevat
grau de sensibilitat que encara exis-
teix entorn del problemes de la llen-
gua, gens d'acord amb el pessimisme
que es vol adoptar.

El postulat que la situació de la
llengua és més precària que en els de-
cennis anteriors és una falsedat òbvia,

;í
darrera la qual hi ha tot un projecte
polític que s'enfronta amb els altres, j

S'admet que la llengua catalana,
certament, està en una situació de
«segona» llengua; que l'ensenyament
del català i, sobretot, en català, es
troba en situació precària; que la tele-
visió continua resistint-se a la incorpo-
ració del català i que, amb l'Estatut i
tot, el català és una llengua discrimi-
nada.

Cal una política decidida de norma-
lització lingüística per part del parla-
ment de Catalunya i de la Generalitat.
Ser la «llengua pròpia» vol dir ser la
«llengua oficial territorial», i això són
objectius irrenunciables, malgrat no
siguin realitzables en aquest moment.
La cooficialitat no pot ser acceptada
si no és en funció de la plena norma-
lització del català, i així s'entén com a
transitòria la definició de cooficialitat
que preveu l'Estatut. Per la plena
equiparació del català amb el castellà
han de crear-se els marcs institucio-
nals, polítics i culturals que han d'a-
nar acompanyats de la capacitat de
resposta de la societat catalana. Per
traduir això als termes polítics no po-
den desqualificar-se tots els projectes
polítics, especialment els de recons-
trucció nacional en el progrés, en nom
d'un nacionalisme radical sense expli-
citar.



Institucions per a una reconstrucció
nacional

Llibertats nacionals
amb reivindicacions populars

L'Estatut —segons els coautors de
«Nous Horitzons»— té moltes possibili-
tats per a la normalització lingüística
si se saben explotar, però en la capa-
citat de resposta de la societat catala-
na, cal fer-hi participar la classe tre-
balladora. Qui no ha comprès, a la
meitat del segle XX, que la lluita per
les llibertats nacionals no pot
deslligar-se de la lluita per les reivin-
dicacions populars i per un nou model
de societat, demostra una insensibili-
tat pels fenòmens socials que el de-
sautoritza com a sociòleg i com a pen-
sador polític.

Rebutjar el decret d'incorporació
del català a l'escola, adduint que no
es controlen els mass-media és un re-
curs idealista, només útil als enemics
de la normalització. .

Per a «Nous Horitzons» el planteja-
ment que fa «Els Marges» de la immi-
gració és xovinista, perquè és fals que
la societat catalana estigui escindida
en dos grups, mentre que cal
preguntar-se quin nivell d'ús s'accep-
ta per a la puresa «ètnica». La concep-
ció «binadonal» de la societat catala-
na és una idea perillosa que cal rebut-
llar i que només fomenta les posicions
neolerrouxistes.

Hi ha una confrontació política en-
tre diferents projectes de reconstruc-
ció nacional, un dels quals està impul-
sat per les classes populars catalanes i
no coincideix, evidentment, amb el
projecte idealitzat que defensa «Els
Marges», malgrat que les classes po-

pulars no es desentenen, de cap ma-
nera, de la recatalanització i la cata-
lanització dels catalanoparlants i els
castellanoparlants que constitueixen
el nostre país.

L'expressió «ciutadans de Catalun-
ya», posada en circulació per l'Assem-
blea de Catalunya abans que la uti-
litzés Tarradellas, té una dosi d'anor-
malitat que respon a una situació
anormal en la societat catalana, però
és un primer grau cap a la plena ciu-
tadania. «Els Marges» cau en judicis
populistes quan parla indiscriminada-
ment dels polítics catalans.

La independència
no és l'únic camí

Les preguntes de «to malèvol i
amarg» de «Els Marges» són respostes
a «Nous Horitzons» amb frases com
aquestes: Els flamencs tampoc no te-
nen Estat i han avançat molt durant

els últims trenta anys. Cal entendre
l'autonomia com un primer pas en el
procés d'autodeterminació: només
amb una organització federal es po-
den delimitar clarament les compe-
tències entre l'administració central i
la nacional; fórmules a la iugoslava o
a la suïssa demostren que el conflicte
lingüístic es pot resoldre sense recó-
rrer a la independència. No podem
desencoratjar-nos a cada dificultat, la
TV i la ràdio són objectius difícils però
no inassolibles. . . . . • - . , ; .

El poble català -conclou «Nous
Horitzons»— pot assolir una «suports
polítics efectius» i pot endegar «una
vida pública autènticament catalana
a tots els nivells» perquè tenim fe en
aquest poble i en la seva lluita, perquè
hem optat clarament per la recons-
trucció nacional en el progrés, reafer-
mem la nostra voluntat per impedir
que les profecies apocalíptiques, vin-
guin d'on vinguin, es compleixin.

ELS POLÍTICS ES PRONUNCIEN

El debat que s'ha
provocat és positiu

La polèmica suscitada arran del
manifest de «Els Marges» ha tingut
la seva repercussió en el camp de la
política quotidiana, la qual cosa s'ha
exterioritzat en declaracions dels caps
de fila de gairebé tots els partits polít-
tics catalans. La circumstància ha es-
tat aprofitada amb motiu de la passa-
da campanya electoral i els elements
del programa polític de cada una de
les forces que hi competien s'ha fet
reflectir en les declaracions entorn de
«Els Marges» que han fet. Òbviament,
el tema ultrapassa del tot l'aspecte
socio-lingüístic i esdevé matèria
intrínsecament política en aquestes
declaracions.

Pujol: un problema
de voluntat

Jordi Pujol, secretari general de
Convergència Democràtica i flamant
president de la Generalitat de Cata-
lunya declarava que era positiu per a
la consciència de la realitat catalana
la publicació del text de «Els Marges».
Que el problema més transcendental
que té Catalunya no és la llengua sinó

l'emigració i que superar-lo dependrà
del que fem en els propers vint anys i
més encara d'aquests tres o quatre
anys vinents. El President Pujol creu
que més que de llengua és un proble-
ma de moral i de voluntat; que el de-
cret d'ensenyament és molt important
i els seus resultats es veuran d'aquí
uns deu anys, que el tercer canal de
TV serà important, però tot això «si
volem», posant en dubte la resposta
de^s partits «no nacionalistes». La coo-
fïcialitat ha de conduir —diu Pujol— a
l'equiparament real amb el castellà,
però cal no convertir Catalunya en un ,
camp de combat polític sinó en objec-
te a salvar i a consolidar. x .

Barrera: «Nosaltres -' i
ja no dèiem» r;

• (.'
Heribert Barrera, secretari general

d'Esquerra Republicana i actual pre- •
sident del Parlament de Catalunya
combrega amb el contingut de l'arti-
cle de «Els Marges» i diu que la situa-
ció és resultat de la decisió del mateix
poble català en les consultes electo- w
rals que han donat la confiança a for- r



ces de disciplina no catalana, tot de-
manant que el poble català prengui
consciència de l'engany a què ha estat
sotmès a la llum de les lleis «que van
encotillant-nos».

Reventós: «Partir de la
Catalunya real»

Joan Reventós, primer secretari del
Partit dels Socialistes i avui capda-
vanter del primer partit de l'oposició
al Parlament, creu útil la publicació
del manifest pel to d'alerta i de deto-
nant que ha provocat. El catalanisme
històric -diu Reventós- fa fallida
però el fet nacional català vé de molt
més lluny, i cal assumir una concep-
ció del fet nacional basada en l'evolu-
ció de la història, partint de la Cata-
lunya d'avui per a cristal·litzar un
projecte nacional que aglutini el poble
treballador, en una empresa comuna
de progrés i canvi. Reventós creu que
els atacs indiscriminats als polítics no
són justos quant que les lleis, la Cons-
titució o l'Estatut són productes de
moments i de contexts polítics de de-
terminats per una correlació de forces
concreta. Cal unificar en un mateix
impuls creador -afegeix- tots els
ciutadans de Catalunya i endegar una
política enèrgica i eficaç destinada a
normalitzar la llengua i la cultura ca-
talanes, preferentment als aparells de
suport de la llengua (ràdio, TV, etc.)
que compensi la pressió dels aparells
estatals, mentre es garanteixi una fle-
xibilitat respectuosa pels drets perso-
nals d'una part important del poble
treballador. Reventós creu que en
aquesta perspectiva és essencialment
important el paper dels intel·lectuals
d'aquest país, lluny, però, de les sim-
plificacions, dels desencisos i les nos-
tàlgies.

Gutiérrez: «Xovinisme
i lerrouxisme»

Antoni Gutiérrez Díaz, secretari ge-
neral del PSüC, es manifestà també al
respecte, compartint la preocupació
per la normalització lingüística i re-
cordà la proposta del seu partit que la
Generalitat impulsi un Servei de Nor-
malització del Català. El PSÜC però,
no comparteix el pessimisme d'una si-
tuació, sortosament, no tan greu i que
cal cercar les causes, a més de les
ambigüetats de la reforma, en la des-
catalanització brutal que pateix la
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«Els Marges» ataca: les tcomunidades autònomas», un invent.

nostra societat. El Guti califïca de xo-
vinista la concepció que tenen els au-
tors del text de «Els Marges» de la im-
migració i compara amb els lerrouxis-
tes la concepció que tenen els autors
del text de «Els Marges» de la immi-
gració i compara amb els lerrouxistes
la concepció binacional de la societat
que s'hi desprèn. Hi ha un projecte
clar de reconstrucció nacional en el
progrés pel qual han d'optar les clas-
ses populars, i no distingir en els
atacs entre partits de dreta i d'esque-
rra denota una visió populista que no
afavoreix la causa democràtica.

Canellas: «Eficàcia
i prudència»

Anton Canellas, president de Cen-
tristes de Catalunya considera inaccep-
table la dicotomia entre catalans i es-
panyols manifestada a «Els Marges» i
advoca per un camí de redreçament
que passa pels textos legals de la
Constitució i l'Estatut, empenta que,
creu, no hja de venir d'una sola ideolo-
gia. Demana confiança en els polítics
malgrat calgui imposar gradualitats
per eficàcia i prudència polítiques.

Benet: «No s'ha trobat
el suport necessari»

Josep Benet, senador i diputat al
Parlament, independent i cap de llista
del PSUC en les passades eleccions,
creu que el text és un angoixós crit
d'alerta que sobtarà els triomfalistes.

Es queixa que no hem sabut aprofitar
els quatre anys per realitzar amb l'e-
nergia necessària una política lingüís-
tica i cultural correcta. Benet es justi-
fica dient que al Senat ha reclamat
del govern una política favorable al
català, que no ha trobat a Catalunya
el suport necessari. Es mostra preocu-
pat per les limitacions que posa l'Es-;
tatut als mass-media (ho considera re-;
gressiu) i proposa a Joaquim Molas i
els seus companys la celebració d'u-!
nes Jornades d'Estudis per debatre i
donar solucions al tema, perquè po-ï
gués ser útil a la nova Generalitat,
com unes jornades que se celebraren
clandestinament a l'Ametlla el gener
del 66. . >;

Carbonell: «No a consolidar
l'Estat»

Jordi Carbonell, cap de llista de
Nacionalistes d'Esquerra a les passa-
des eleccions es mostra a favor del
text de «Els Marges» i dóna les culpes
de la situació als qui han dut la políti-
ca a casa nostra aquests darrers anys.
La llengua i la cultura -diu Carbo-
nell- són fets polítics i que han estat
combatuts per raons polítiques perquè
la seva recuperació va en contra de la
consolidació de l'Estat espanyol. Pre-
senta la candidatura electoral que ell
va encapçalar com a eina per a fer
front a la situació i es mostra partida-
ri de l'oficialitat exclusiva del català i
contrari a la consolidació d'un estat
que trontolla, plantant cara a l'ene-
mic de fora i de dins.



1 camí
és menys
lifícfl
Les reaccions al manifest de «Els

Marges» han plogut des de tots els
punts de vista, no sols de la classe
política catalana, sinó de la intel·lec-
tualitat i del món de les lletres. Les
opinions poden aplegar-se, de manera
molt genèrica en dos blocs: els qui hi
estan a favor i els qui hi estan en con-
tra, acceptant-se en ambdues bandes
posicions intermitges o que no volen
comprometre's.

Tant els qui defensen com els qui
critiquen les tesis sostingudes per «Els
Marges», coincideixen a dir que la pu-
blicació del manifest del grup d'intel.-
lectuals que encapçala Joaquim Molas
ha provocat un debat i una presa de
consciència importants i necessaris.
Tothom està d'acord també que la si-
tuació de la llengua i la cultura cata-
lana és preocupant i vé motivada per
una situació de creixement anormal,
d'un canvi demogràfic que ha provo-
cat un elevat percentatge de població
no integrada al fet nacional del país
on viu, d'una situació d'opressió
lingüística i cultural al llarg dels se-
gles que és la motivació fonamental
d'aquesta anormalitat en què viu la
realitat nacional del país. Cal doncs
crear les bases per al redreçament,
nacional de Catalunya i cal que
l'accés del català a l'escola, als mit-
jans de comunicació, sobretot a la te-
levisió, i a la vida social de Catalunya
es produeixi de fet, de manera més o
menys accelerada, però de forma pro-
gressiva fins aconseguir la plena equi-
paració amb la presència del castellà
en la vida catalana.

Les respostes a «Els Marges» han
estat majoritàriament crítiques. Els
representants de les principals forces
polítiques del país consideren, de for-
ma global, que l'anàlisi de «Els Mar-
ges» és excessivament alarmista, idea-
lista i cau en falsedats, en nom d'un
suposat radicalisme nacionalista que
advoca per la independència sense
plantejar alternatives concretes, reals
o possibles per Sortir d'aquesta situa-
ció agònica que denuncien i anar cap
als objectius que es desprenen de l'es-
perit del text.

L'esquerra és qui amb més contun-

dència ha atacat les reflexions «mar-
ginals», tant des del punt de vista polí-
tic del projecte nacional de les direc-
cions dels partits, com des del punt de
vista socio-lingüístic. A l'article de
contesta publicat per Francesc Vall-
verdú i els seus companys a «Nous
Horitzons», podria afegir-s'hi el de Te-
resa Turell, membre del Grup Català
de Sociolingüística i militant de la Lli-
ga Comunista, publicat al diari «Avui».

L'esquerra parteix de projectes de
reconstrucció nacional més o menys
diferenciats estretègicament, però, al-
menys l'esquerra parlamentària que
ha jugat un paper cabdal en aquesta
fase de transició, coincideix en partir
del fet real de la Catalunya d'avui,
amb les seves contradiccions i els seus

desequilibris, però tocant de peus a
terra i amb l'ànim d'integrar en lloc
de marginar. Aquest són els seus ar-
guments comuns en la respostes a «Els
Marges»,

La tasca a emprendre és molt labo-
riosa i cal estar alerta dels perills en
què pugui caure's, per això debats
com el que ara s'ha provocat són posi-
tius perquè és bo que la confrontació
motivi preses de postura i accions
concretes. Això però, no vol dir que
puguin acceptar-se afirmacions com
la que constitueix el punt de partida
de l'article de «Els Marges». La situa-
ció de la llengua a Catalunya és greu,
però no més' que en etapes .anteriors
que ja hem superat. El camí és coste-
rut nero ja menys difícil.
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EL GOVERN DEIXA SENSE EXECUTIU LA GENERALITAT

Tarradellas
ja no és
president
ALBERT GARRIDO

£1 cessament del president Tarradellas i el nomenament del
president Pujol s'han produït en condicions poc elegants. El
Govern s'ha comportat amb l'aparatositat i poca gràcia que el
caracteritza quan més necessàries són aquestes virtuts.

Està vist que aquí i ara és impossible que els poders públics es
comportin amb normalitat. Per més Constitució i més Estatut, per
més invocacions a la democràcia que es facin, a l'hora de la
veritat el poder continua palesant vicis que en bona lògica
s'haurien d'haver desterrat de la pràctica política habitual.

De la mateixa manera que l'actual
crisi ministerial recorda massa les cri-
sis ministerials d'altres èpoques, la
publicació dels decrets de cessament
de Josep Tarradellas i nomenament
de Jordi Pujol recorda massa el mèto-
de del motorista. És como convertir el
Butlletí Oficial de l'Estat en una mena
de «bazooka» que arrasa allà on apun-
ta.

La situació creada pels famosos de-
crets demostra, si més no, que no es
pot ser al mateix temps un polític de
la situació, gaudir de poder i criticar
en veu alta el prestigi del Govern.
Perquè al fons de la crisi estan les pa-
raules pronunciades més d'un cop i
més de dos per Josep Tarradellas, allò
que s'ha fet famós del «golpe de ti-
món», utilitzat fms i tot pels sectors
crítics d'UCD quan han volgut insi-
nuar que el seu cap fa política amb
poc encert.

Se la guardava

La qüestió està que el senyor Suà-
rez se la guardava des de feia temps i
un cessament per mètodes expeditius
era la millor manera de tornar-la, per
més que Tarradellas des del seu des-
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patx de la plaça Sant Jaume hagi tin-
gut la virtut de no enverinar el procés
autonòmic català, un servei de valor
inapreciable que està clar que no ha
sabut apreciar el paladar de l'home
de la Moncloa.

És de suposar que el senyor Suàrez,
acostumat a altres temps, prefereix
l'adhesió a la discrepància, encara
que aquesta discrepància representi
sentit polític i mantenir les aigües
controlades. I realment costa que Jo-
sep Tarradellas s'adhereixi a alguna
cosa. De la mateixa manera que altres
cops se l'ha criticat des d'aquestes
planes, cal reconèixer que en tant que
president de la Generalitat, Tarrade-
llas ha estat d'acord amb el poder,
amb el Govern, quan el poder ha jugat
—poc o molt— en favor del desenvo-
lupament del procés autonòmic, però
mai no ha lliurat xecs en blanc a
ningú, que això és el que abans s'en-
tenía per «adhesión incondicional».

D'altra banda, cal preguntar-se fins
a quin punt han jugat en contra de
Tarradellas les seves constants refe-
rències crítiques al senyor Pujol, fins i
tot després de ser elegit president. La
pregunta no es fa perquè si. El senyor
Suàrez, que no acaba d'entendre el ti-
pus d'Estat que s'està construint, pot
haver pensat, inspirat més o menys de

d no ha estat gens elegantJosep Tarradellas ja no és president. La su

prop per alguna veu interessada, que
calia fer el que ha fet en prova de bo-
na disposició cap al nou president. ;

Simbologia i \
continuïtat •

Sigui com sigui, el cas és que els
decrets plantegen un problema de
simbologies força important, tota.ve-
gada que la transferència de poders
de president a president no es produi-
rà, sinó que el nou cap de la Generali-
tat, per més voltes que hi donguin els
polítics, rebrà els poders d'una perso-
nalitat —fins i tot el mateix Tarrade-Ï
llas- que representarà TAdministra-
ció central, però no hi haurà cap po-í
der executiu autonòmic que faci el
traspàs de poders, perquè el darrer
executiu ha desaparegut a cop de de-;
cret. i

El que s'ha produït, en realitat, és
una fractura en la continuïtat de l'ev
xecutiu, la qual cosa no deixa de ser
lamentable quan fins fa quatre dies laí

legitimitat històrica —sense poder
real, però amb un important poder
simbòlic— era vetllada per damunt de
tot. En el cas que sigui Josep Tarrade-
llas el representant dels poders cen-
trals a la presa de possessió de Jordi
Pujol tampoc no hi haurà cap conti-
nuïtat de l'executiu, no podrà transfe-
rir cap poder executiu, perquè hores
d'ara ja no en té cap.

De manera que, per més dibuixos
que es facin, el Govern s'ha carregat
en certa manera una part de la conti-
nuïtat històrica -l'executiva-, enca-
ra que durant quaranta anys l'execu-
tiu només hagi estat una paraula. Pro-
bablement això no tingui cap valor a
nivell polític, segurament no en té
gens ni mica, però sí que en té que
un cop més es demostri que el senyor
Suàrez està en disposició de fer tron-
tollar el que li convingui, utilitzant
simplement aquells poders de què dis-
posa o que se li suposen per sobre o
per sota del tacte i els bons costums.
Si no és així cal obrir una investigació
per descobrir què impedia que els de-

El cessament era la carta que tenia ama-
gada el president Sudrez. .

crets, la presa de possessió i el traspàs
de poders es fessin alhora i no primer
una cosa i després una altra.

ALBERT GARRIDO

Eleccions
sense
sentit

El senyor Miquel Coll i Alentorn,
nou conseller de la Generalitat i diri-
gent d'Unió Democràtica, pensa que
l'any que ve podrien celebrar-se a Ca-
talunya eleccions municipals en fun-
ció de la llei pertinent que redacti el
Parlament. Des de la perspectiva de
Ciü la convocatòria electoral té algun
sentit — afíançar la coalició després del
seu èxit del 20 de març, fer que el , .
pacte de les esquerres entrí en una •
crisis conjuntural, que podria ser defi-
nitiva-, però cap des d'una perspecti-
va més àmplia de continuïtat i conso-'
lidació de les administracions munici-
pals democràtiques.

En primer lloc sembla lògic pensar
que l'afluència a les urnes seria la 1
més baixa de la historia. Les resistèn-
cies electorals dels ciutadans van
arribar al límit el mes de març, la
qual cosa fa pensar que unes noves
eleccions fora de termini serian una
manera força fàcil que els partits es
piquessin els dits si no aconseguien
una participació suficient.

En segon lloc s'impediria les ac-, *
tuals administracions demostrar què •
poden fer realment, més enllà de pro-
meses electorals. Convocar eleccions
municipals sense que per la lògica
mateixa dels pactes polítics es tren-,
quin les actuals majories és un siste-
ma com qualsevol altre de frustrar les
perspectives de futur votades per
molts ciutadans per un període de
quatre anys, seria com sol·licitar als
habitants de cada municipi un vot de
confiança per cada ajuntament sense v
que ningú no l'hagi demanat. . \ .;

' Més val que les urnes reposin. Tot
just s'ha complert el primer aniversa-
ri dels actuals ajuntaments, en que- <
den tres de feina. Ningú pot pretendre
que només amb el vint-i-cinc per cent
del seu mandat consumit els partits o
les coalicions hagin assolit les fites
que s'han marcat, és a dir, és massa
d'hora per demanar comptes. . ; ,-, j '

A. G. ;:
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La passera MARTA MATA I GARRIGA

«Fair-play»
Pas a pas, comença a fer via el

Parlament. Dimarts 22 no concedia
un vot i dijous 24 el concedia ja.
Jordi Pujol era elegit President de la
Generalitat, després d'un segon de-
bat i del consegüent canvi de vot de
Centristes i Esquerra Republicana de
Catalunya; els portaveus de l'un i
l'altre grup deien igualment i lite-
ralment que ho feien «... per Cata-
lunya» i ho explicaven cada un a la
seva manera i fent els equilibris pre-
cisos per passar la seva passera.

Tots escoltàvem en silenci; a les
sales dels passos perduts, davant les
pantalles del circuit, els convidats
aplaudien i nosaltres en sentíem la
remor llunyana.

Després dels «sí» i dels «no» dels
diputats, carregats de la pròpia i dis-
ciplinada responsabilitat, ens posà-
rem tots drets en el moment de la
proclamació del nou President. Els
grups del «sí» gairebé unànimement
aplaudien. Ningú dels grups del
«no», no aplaudíem. Els fotògrafs
buscaren i obtingueren la fotografia
d'en Jordi Pujol, president electe, i
de Joan Reventós cap de l'oposició
socialista, donant-se la mà. Algú es-
mentà el «fair play».

«Fair play» té una traducció literal
de «joc just», una traducció acostu-
mada de «joc net» i una extensió del
sentit cap a un món de somriures,
encaixades i felicitacions sigui quina
sigui la tònica de la processó que va
per dins. Personalment m'agrada la
traducció literal i amb l'accepció de
play-representació: representació
justa.

Sovint, però amb molta més difi-
cultat a Madrid que a Barcelona,
mentre escoltes la processó de dis-
cursos i assisteixes als equilibris i
tensions entre paraula, voluntat
política i vots, te'n recordes de tots
aquells a qui representes al Parla-
ment.

Ara els veig tan clarament, els re-
cordo amb tant de detall: pagesos i
pageses de Benifallet o Constantí o
Vallmoll escoltant el míting a la sala
del cafè, mestres i obrers de Reus i
Tarragona... i mestres de molts més
llocs. I els pares de Valls o de la con-

ca; els amics i companys d'infantesa
i de treball de Saifores i Santa Oliva.
I el meu darrer mestre i els pesca-
dors de la Ràpita i els treballadors
de les nuclears i els nous companys
del Priorat, i els immigrants deï Ven-
drell o Banyeres. I els militants del
partit que han treballat tant i els
que no han sortit elegits. I tots
aquells que no han votat, però que
en sents la responsabilitat...

Un escolta els discursos i han de
ser ells els que els sentin; un pensa
les respostes i és amb ells amb qui
s'han de pensar. En el camí de la re-
presentació justa hi deu haver mol-
tes passeres. Moltes passeres entre
aquest Palau del Parlament del segle
XVIII, restaurat ara mateix, i tots
aquells i tot allò que un creu que re-
presenta dins el grup.

Però deu ser més senzill d'aconse-
guir el «fair play» a la seva pràctica
anglesa, amb tants anys de Parla-
ment obert i tantes passarel·les vic-
torianes entre el Parlament i cada
comtat.

Aquí la distància, el buit, entre les
velles comarques que he esmentat i
el vell Palau del nou Parlament s'ha
d'omplir amb això que se'n diu polí-
tica, amb una representació justa,
que no sempre serà de somriures i
cops a l'esquena, si és que ha de ser
justa i vista netament.

Ara mateix, però, aquesta política
ja té la dignitat de la realitat: reali-
tat dels homes, de la llengua, dels
temes que destaquen i d'una història
coneguda i reconeguda en llur trac-
tament i dedicació.

La dignitat de la coneixença i el
respecte mutus que fa impossible el
gest que el mateix dimarts repetia
per tres vegades i dedicava a l'hemi-
cicle del Congrés el President d'afers
econòmics.

Dignament hem elegit un Presi-
dent de la Generalitat amb setanta-
cinc sí i cinquanta-nou no, cadascú
amb el seu sentit de representació.
Però per continuar-la on cal, l'ende-
mà ja constituíem a Reus una ofici-
na parlamentària. Anirem parlant
d'aquesta i d'altres passeres.

a
BARNA
HOUSE
un idioma

no «s'aprèn»,
s'adquireix

HORARI

De les 9 del matí a les 10 de la
nit

GRUPS MOLT REDUTTS

PROFESSORS NADIUS I PRO-
FESSIONALS

PREPARACIÓ EXÀMENS OFI-
CIALS

RESERVI ARA LA SEVA PLAÇA

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.
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PATRÍCIA GABANCHQ

((Cultura rima amb
confitura»
XAVIER FEBRES

Cultura rima amb confitura,
com menys se'n té més
s'escampa. La dita no és nova,
però va bé de recordar-la de
tant en tant. Al voltant d'aquest
axioma Patrícia Gabancho ha
muntat un llibre basat en les
entrevistes-confessió de vuit
figures de la literatura
catalana/ entrevistes amanides
convenientment per tal que hi
aparegui amb força el novè
personatge: l'autora.

Josep M. Castellet, Narcís Comadi-<
ra, Pere Gimferrer, Joaquim Molas,
Quim Monzó, Oriol Pi de Cabanyes,
Montserrat Roig i Joan de Sagarra
acorden força el to amb Patrícia Ga-
bancho en opinar que van maldades
per a la literatura catalana^ Del co-
foïsme a la cultureta passant pel de-
sencís, el llibre «Cultura rima amb
confitura» (Edicions 62) provocarà
més d'una coïssor. Sembla molt que
d'això es tractava, precisament.

«Hi ha dos símptomes molt greus
per a mi que les coses van malament
en la literatura catalana: D'un cantó
l'excés, de triomfalisme per part de
tothom que té l'oportunitat d'expres-
sar una opinió públicament. Ens volen
convèncer que tot va bé i això suposa
que alguna cosa trontolla. L'altre
símptoma és que ningú no gosa
oposar-se a aquest optimisme exces-
siu, perquè qui opina en contra acos-
tuma a rebre fortes patacades. Això
vol dir que hi ha una intenció d'evitar
el problema, de no posar-lo sobre la
taula. El veritable problema és que en
aquests moments no hi ha cap mena
de direcció en el país: ni política, ni
cultural, ni nacional. La cultura en
particular viu en un estat d'esllangui-
ment i de mimetisme que fa que, d'u-
na banda, es tanqui en cercles absolu-
tament minoritaris i que d'altra ban-
da no aparegui una proposta creativa
vàlida per tal d'iniciar un camí de
canvi, d'evolució. S'estant repetint es-
quemes de fa cinquanta anys, una mi-

Hiha un excés de triomfalisme en la literatura catalana, això vol dir que alguna cosa
trontolla. ' ' > • % . , • _ * * > M « i-

ca posats al dia. La cultura catalana
viu dels vicis apresos durament du-
rant el franquisme i hi ha una certa
conspiració de silenci que permet que
la mediocritat vagi fent la viu-viu.
Aquests punts de vista sorgeixen tot
sovint en converses privades. Cal
plantejar-los ordenadament per veure
si es produeix el miracle d'un debat
coherent entre tots.»

«Els llibres del desencís,
d'aquí deu anys»

—El desencís, fins ara, ha estat
molt poc formulat. Com és?

-És un tema difícil d'enfocar. El
desencís s'ha encetat de quatre anys
ençà, després de la mort de Franco, i
implica un gran sector de la societat,

aplega totes les tendències, tots els re-
presentants democràtics de la socie-
tat han estat protagonistes d'aquest
procés. Fer tant, a tota persona de les
moltes implicades en aquest procés li
costa de reconeixer-ne les mancances
i les desgràcies. Cal fer-ho des d'una •:
posició més marginal. D'altra banda, •
mancà encara perspectiva històrica..
Els llibres sobre el desencís es faran .
d'aquí deu anys. De tota manera,.
aquest llibre meu només agafa una
parcel·là dintre de les múltiples coses
que no funcionen i la despulla fins el '
fons. No és un llibre genèricament so-
bre el desencís. El que el llibre intenta
és qüestionar el funcionament de tota I
l'estructura literària i cultural de Ca-
talunya: des del funcionament de les.
editorials fins l'actitud de les joves ge-1
neracions davant la creació cultural."
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Després, a un segon nivell, es miren
les relacions entre cultura i societat
considerant que aquesta ós una socie-
tat que està immersa en la crisi de la
societat occidental i té a més les pit-
jors condicions per a sortír-se'n per-
què arrossega una crisi estructural
pròpia des de fa segles. En aquest
apartat s'analitza molt especialment
el tema dels partits polítics, les insti-
tucions i l'actitud de les nostres bene-
mèrites patums.

—Quin és el major punt de concor-
dància entre els vuit entrevistats?

—Els vuit concorden en l'actitud
crítica des de posicions molt diverses.
Tots plegats contribueixen a ficar
llenya al foc però des d'actituds com-
prensiblement diferents. Per exemple,
hi ha patums en exercici —posa-ho,
posa-ho, això de «patums», que així
s'empipen—, escriptors que es mouen
bastant al marge del tràfec cultural,
una inquietud molt personal de Mont-
serrat Roig, un passotisme crític de
Quim Monzó, un excés de prudència
en Oriol Fi de Cabanyes, una actitud
gairebé destralera en Joan de Saga-
rra, etcètera. La meitat es decanten
per pensar que estem en un mal mo-
ment però que tirarem endavant. L'al-
tra meitat no n'està tan segura. Les
aportacions més interessants del llibre
són potser les de la gent que tenen
consciència que haurien d'estar fent
una feina diferent de la que fan. I ai-
xò es resol en una absoluta confessió
d'impotència o de desconcert. En defi-
nitiva tothom accepta que la genera-
ció intel·lectual de la qual formen
part, sigui la gran o la jove, està dimi-
tint d'una manera vergonyant. Em
sembla molt important que tota
aquesta gent ho hagi reconegut públi-
cament. És si més no una prova d'ho-
nestedat.

Els llibres sobre el desencís es faran d'aquí a deu anys. El meu tan sols n'agafa una
part.

La vanitat
dels autors joves

—I entre els escriptors joves, no
sorgeix un revulsiu de la situació?

—Els nostres autors joves s'han de-
dicat a cultivar la vanitat bastant més
que les seves pròpies obres. Deu ser
l'únic cas en la literatura universal
que la gent de 50 anys i la de 25 es-
criuen de la mateixa manera, sense
cap topada estètica. Això ja revela
l'actitud que tenen davant d'aquest
problema que ós la cultura. De la ma-
teixa manera que no fan una novel·la
que trenqui motllos, tampoc no gosen
trencar les seves cordiaMssimes rela-
cions amb els senyors que tenen qual-
sevol tipus de poder cultural. Pràcti-

cament, en aquest país no existeixen!
avant-guardes, tret d'algun intent d«
mimetisme. No existeix contestació i,
el que és pitjor encara, no existeix/
una generació jove que exerceixi com
a tal. És a dir, no hi ha entre el con-|
junt d'autors joves -encara que esti-
guin units per punts en comú, ni que;
siguin ideològics- punts de coherèn-f
eia que els permetin de realitzar una
renovació que tant la literatura com
el país agrairien. El que ós segur éi
que entre els autors joves no hi ha un
debat coherent sobre els problemes \
estètics, polítics i ideològics que plan-
teja l'època que viuen. Van fent pel
món cultural d'una manera anodina i
feliç. Això si, donant-se constantment
copets a l'esquena i abraçades de sa-
tisfacció, í

IMPREMTA OFFSET
DISSENY GRÀFIC • COMPOSICIÓ IBM

Mallorca 206
Telèfon 253 85 62 Barcelona -11

la millor qualitat
al teu servei
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FIASCO A L'IRAN I DIMISSIÓ DE VANCE

Carter acumula
desastres

MATEO MADRIDEJOS

L'hostilitat soviètica, el desconcert dels aliats europeus, la
frustració de l'opinió pública, el descròdit militar i diplomàtic i les
imprevisibles convulsions iranianes acorralen perillosament un
president en any electoral

Després de qualificar-la de «desa-
fortunada i inoportuna», el Internatio-
nal Herald Tribuna afegia que la di-
missió de Cyrus Vance «contribueix a
la demolidora impressió que, després
de la fallida operació de rescat, l'Ad-
ministració Carter s'encamina al col·-
lapse». Els sentiments de frustració i
amargor que prevalen en l'opinió pú-
blica nordamericana, el descrèdit so-
fert per la superpotència, la dimissió
del cap de la seva diplomàcia i la
irritació comprensible d'alguns dels
més fidels aliats, els quals no foren
consultats ni avisats, constitueixen al-
guns dels aspectes més destacats del
desastre polític en què es troba sumi-
da l'Administració Carter. «Es tracta
d'una espectacular demostració de la
matusseria presidencial», digué un
professor de Harvard. Les cites i les
preguntes embarassoses podrien
multiplicar-se.

La qüestió, com és obvi, rau en el
fracàs de la missió, oficialment atri-
buït a l'avaria de tres helicòpters;
perquè si els comandos nordameri-
cans haguessin aconseguit llurs objec-
tius, com ho van fer els israelians a
Entebbe (Uganda); si els ostatges de
l'ambaixada estiguessin de retorn a
casa, després de sis mesos de captive-
ri; si el president Carter hagués pogut
aparèixer per televisió per a anunciar
la bona notícia, la previsible cridòria
internacional, denunciant la violació
de la sobirania de l'Iran, es veuria
emmudida per la satisfacció de l'or-
gull nacional restaurat, la comprensió
dels aliats i el respecte dels adversa-
ris. Alguns juristes estarien especu-
lant sobre una suposada «legítima de-
fensa» o una situació límit creada per
l'obstinació dels fanàtics iranians. L'atac nordamericà va acabar en catàstrofe.

Cyrus Vance, el tcolom» abatut.

£1 ridícul militar i el desastre polí-
tic no toleren les subtileses jurídiques,
encara que sí la comparació amb al-
tres fets poc gloriosos. «Això és com la
badia de los Cochinos», diuen alguns
nordamericans, recordant l'operació
contra Cuba muntada per la CIA i au-
toritzada pel president John Kennedy,
l'abril de 1961, que sols va servir per
consolidar el-règim de Fidel Castro.
Els qui recorden la tragèdia de Viet-
nam saben que el que ha passat al de-
sent iranià és una peripècia que no re-
mourà els ciments de la unitat nació-
nal, sinó que fins i tot pot reforçar-los.
Fer al Times londinenc, «la temptativa
de salvació dels ostatges era una res- •-'
posta legal a la posició criminal de l'I-
ran», si bé després la quaUfica de dm-
prudent» a causa de les seves conse-
qüències: «reforç de la unió Soviètica,
alarma dels amics dels Estats units en
el Pròxim Orient i afebliment de l'A-
lianca Atlàntica». Allò que importa és
el resultat, perquè vivim en un món
sense llei, en el qual les superpotèn-
cies, armades fins les dents, tracten
d'imposar llurs interessos mitjançant
la força.

Irritació a les
capitals europees

L'Europa occidental es troba esve-
rada davant les vacil·lacions, la im-
prudència i la desimboltura de Carter,
l'home que va començar essent un
apòstol dels drets humans i que és a
punt d'esdevenir una amenaça per a
la pau. Le Monde, se'n recorda del ge-
neral De Gaulle., massa tard, per a
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suggerir que Europa ha de ser mes-
tressa del seu destí i disposar dels
propis instruments de defensa; però
calla un aspecte que esfereix molts
francesos: una força nuclear europea
passa necessàriament per l'accés de
la República Federal Alemanya —pri-
mera potència econòmica del conti-
nent— al restringit club de les potèn-
cies atòmiques. L'altra alternativa és
el paraigua nuclear nordamericà, el
preu del qual està essent elevat per la
Casa Blanca de forma intolerable.

Aquesta situació explica que els go-
verns europeus, irritats pel fiasco nor-
damericà al desert irianià, s'afanyes-
sin tanmateix a mostrar llur solidari-
tat amb Washington amb l'esperança
que Carter, abans de llançar-se pel
pendís que condueix a la. confronta-
ció, escolti els seus consells. £1 con-
sens inicial que els Estats Units no
adoptarien mesures militars, a canvi
del suport europeu en el bloqueig di-
plomàtic i les sancions econòmiques
contra l'Iran, quedà destruït per la fa-
llida operació de rescat. En expressar
públicament llur solidaritat amb els
Estats Units, els governs de la Comu-
nitat Europea no sols reconeixen llur
inferioritat militar, sinó que pretenen
protegir la unitat occidental per impe-
dir que Carter ordeni un acte de gue-
rra declarada contra l'Iran, com seria
el bloqueig del golf Pèrsic. El secretari
del Foreign Office Britànic, Lord Ca-
rrington, i el primer ministre italià,
Francesco Cossiga, el qual presideix
actualment al Consell de Ministres de
la CEE, han estat els primers en arri-
bar a Washington per implorar sereni-
tat, car s'estén el convenciment que
una acció militar en la regió del golf,
no lluny de les més grans reserves de
petroli del món, podria desfermar un
conflicte generalitzat.

Per als europeus, la dimissió de Cy-
rus Vance és tan mala noticia com la
frustrada operació de rescat, ja que
era la persona de l'Administració Car-
ter més sensible a les preocupacions
dels alits. Zbigniew Brzezinski, prin-
cipal assessor presidencial, és, al con-
trari, un dogmàtic de la Unia dura, el
qual s'afanyà a dir el que després re-
petiria el president: «L'operació fou
moralment bona i políticament justifi-
cada». Encara que el successor de
Vance serà el senador Edmund Mus-
kie, ex candidat demòcrata a la presi-
dència i polític moderat, resulta evi-
dent que els «falcons» tenen el vent de
cara.

Els ferits i els morts de l'atac són el reflex del gran error del president Carter.

Cinisme soviètic

La Unió Soviètica ha explotat el de-
sastre nordamericà amb un cinisme i
un excés retòric veritablement inquie-
tants. Fravda i d'altres òrgans d'in-
formació, a més d'erigir-se en defen-
sors de la sobirania iraniana, denun-
ciaren «la provocació armada», «l'a-
ventura militar forassenyada», i quali-
ficaren Carter de «impulsiu, aventurer
i imprevisible», sense oblidar les al·lu-
sions a un tractat soviètic-iranià de
1921, teòricament vigent, que podria
ser invocat per a una intervenció ar-
mada en cas que la integritat territo-
rial de l'Iran es trobés amenaçada.

Mitjançant l'escàndol propagandís-
tic, el Kremlin pretén fer oblidar que
l'Exèrcit roig ocupa l'Afganistan i es
lliura a brutals «operacions de neteja»
contra els patriotes afganesos que no
es resignen a l'ocupació militar i a la
«sobirania limitada». En el pitjor dels
casos, els soviètics esperen que l'opi-
nió pública internacional consideri
que les crisis d'Afganistan i d'Iran són
semblants, amb l'única diferència que
els tancs russos triomfaren allà on els
helicòpters nordamericans van que-
dar fets cendra. Per descomptat, el

president Carter ha fet tot el que ha
estat en la seva mà per acreditar la
tesi de la semblança d'ambdues peri-
pècies imperials, quan resulta evident
que la situació a Iran, dominat per la
convulsió islàmica, res no té a veure
amb el que ha passat a Afganistan
d'ençà el mes de desembre.

Les conseqüències poden ser molt
greus per als Estats Units en una de
les regions més inestables del món.
Així ho veuen els dirigents xinesos els
quals, si bé condemnen moderada-
ment l'operació nordamericana per
alliberar els ostatges, s'inquieten dels
avantatges que se'n deriven per a
l'URSS. La «normalització» d'Afganis-
tan és una advertència seriosa per a
Pakistan, els dirigents militars del
qual difícilment podran evitar un sen-
timent de por davant les imprevisions
i errors del «protector» nordamericà.
El més petit incident pot servir de pre-
text per a què els soviètics facin avan-
çar llurs legions cap el mar Aràbic, a
través del Belutxistan pakistaní.

Una situació psicològicament ;;
explosiva ;

. El descrèdit dels Estats Units, tant
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diplomàtic com militar, i una progres-
siva radicalització del procés iranià
estan creant una situació summament
inestable que afecta tots els països del
Pròxim Orient i l'Àsia sudoccidental.
Els més vinculats a Washington, com
Egipte i l'Aràbia Saudita, es declaren
consternats davant la pèrdua de pres-
tigi i credibilitat. Igual pot dir-se d'Is-
rael, per més que el record de l'opera-
ció d'Entebbe enforteixi l'orgull nacio-
nal entorn dels èxits de l'exèrcit israe-
lià, el qual té menys mitjans tècnics
que el nordamericà, però que està so-
brat d'esperit de Uuita i de convicció
en la bondat de la seva causa.

Si hem de creure el president Car-
ter, no poden descartar-se altres ope-
racions militars per alliberar els ostat-
ges, malgrat que han estat dispersats.
L'«escalada» militar, impulsada per
les conveniències electorals, podria
tenir resultats catastròfics; però el re-
torn a la negociació, que fins ara no
ha produït cap resultat, exigirà proba-
blement concessions difícilment ac-
ceptables si es vol preservar el presti-
gi mundial dels Estats units.

£1 president Carter es troba, doncs,
davant un dilema de molt difícil reso-
lució, enfrontat alhora amb l'hostilitat
del Kremlin, les reticències dels aliats
europeus i les pressions derivades de
la frustració interna en any d'elec-
cions. L'única alternativa, com ja
dèiem la setmana passada, és l'ex-ac-
tor i candidat republicà Ronald Rea-
gan i la seva política de «a un pas de
l'abisme». La situació és psicològica-
ment explosiva, perquè una gran po-
tència acorralada, blanc de les ires
d'uns i les agres critiques dels altres,
constitueix un perill internacional, un
factor de desequilibri. La incompetèn-
cia i la impetuositat demostrades per
Carter i els militars nordamericans
alegren els adversaris en la mateixa
mesura que espanten els aliats. Amb
un president inestable i mancat d'ex-
periència internacional, que ha de-
mostrat una gran barroeria per a
mantenir el diàleg amb els soviètics;
amb una opinió pública exasperada i
frustrada, precisamente en any elec-
toral; amb uns dirigents del Kremlin
disposats a explotar la situació per a
fer-se perdonar llurs vel·leïtats impe-
rials; i amb una inestabilitat crònica
entorn dels pous de petroli, com con-
seqüència de les convulsions irania-
nes, hi ha raons més que suficients
per a l'alarma. •

DEL QUINTACOLUMNISME A L'ASSALT

DE L'AMBAIXADA A LONDRES

La multiplicació dels
problemes interns iranians
XAVIER BATALLA , :. • . .,

La fallida operació de rescat dels ostatges nordamericans sembla
haver afavorit la cohesió del front islàmic iranià, encara que sigui
de forma provisional; però paral·lelament, els problemes internes
no han fet més que multiplicar-se. La Uuita en el Kurdistan i a la
frontera amb Irak, la sèrie d'atemptats registrats per primera
vegada a la capital, i l'ocupació de l'ambaixada khomeinista a
Londres, perpetrada per iranians d'origen àrab, tornen a '
evidenciar els fils de l'embolicada trama política. .

La sort dels ostatges nordameri-
cans, que és una de les claus fona-
mentals de la lluita pel poder en el si
de la República Islàmica, hauria dei-
xat de ser una poma de la discòrdia,
si més no momentàniament, després
de la frustrada intervenció militar
d'Estats units, üna mena de treva
política sembla haver-se instal·lat en-
tre els partidaris dels «estudiants islà-
mics» i els amics del president Bani
Sadr. Els anomenats «estudiants islà-
mics», sota el control dels quals conti-
nuen romanent els 50 ostatges, han
suspès llurs pressions per afeblir l'au-
toritat del president. I Bani Sadr, pel
seu cantó, ha deixat de denunciar «la
multiplicitat de centres de poder», una
realitat que no és precisament con-
demnada pels aiatol.lahs del Consell
de la Revolució, en el qual el presi-
dent està en minoria. Majoritària-
ment, la classe política iraniana, in-
clòs el reticent ministre d'Afers Es-
trangers, Sadegh Ghotzbadeh, gasta
ara les forces contra «l'imperialisme
nordamericà» i, malgrat les reserves,
dóna suport als «estudiants islàmics».

Els últims fets també han ajudat a
suavitzar la rivalitat existent entre els
dos principals líders laics de la Revo-
lució, el president Bani Sadr i Sadegh
Ghotzbadeh, personalitats enfronta-
des des dels temps de l'exili a París.
Amb Khomeini al poder, la competèn-
cia entre ambdós arribà al seu punt
àlgid a finals de ,1979, quan Bani
Sadr substituït per Ghotzbadeh, ales-
hores responsable de Ràdio i Televisió
Iraniana. No obstant això, l'un i l'al-
tre, que en altre temps militaren als

rengles del radicalisme islàmic, s'han
oposat des d'un principi als grups que
el passat 4 de novembre ocuparen
l'Ambaixada nordamericana a Tehe-
ran. Enfront l'actitud més moderada
de Bani Sadr, l'elecció del qual com
president el passat mes de febrer, féu
que Washington pensés en un proper
alliberament dels ostatges, han pre-
valgut, tanmateix, les tesis dels «estu-
diants islàmics», les quals compten
amb el suport del totpoderós aiatol.-
lah MoussavMChoeni, «pare» de la no-"
va Constitució, i del prosoviètic partit
Tudeh, la guerrilla marxista Fedayeen
i el Mukhahedin, grup marxista i islà-
mic. Els estudiants han comptat igual-
ment amb el suport dels aiatol.lahs
Sadeh Khalkhali, el qual alimentà la
intransigència dels tribunals islàmics,
i Mohammed Beheshti, secretari gene-
ral del Consell Revolucionari i parti-
dari que els tribunals de Khalkhali
continuessin amb llurs execucions su-
màries. ,'

L'oposició interior ,
La nova i fràgil unitat dels dife-

rents «centres de poder» no ha signifi-
cat, tanmateix, la fi de la lluita pel
control de l'Estat a Iran, on l'únic li-
derat indiscutit és encara el de l'aia-
tol.lah Khomeini. Aquesta aparent co-
hesió interna, aconseguida mercès a
l'existència d'un enemic exterior, és
només circumstancial i precària. Allò
que han unit els problemes exteriors,
ho poden desunir els conflictes inte-
riors. Especialment quan la crònica
inestabilitat del nou règim es veu
agreujada amb el que podria ser l'en-.
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trada en escena, amb el suport norda-
mericà, dels diversos grups en el exili.

Les minories ètniques no són, efec-
tivament, els únics enemics de Kho-
meini, encara que fins ara hagin estat
l'única oposició interior que ha donat
senyals de vida, protagonitzant forts
combats amb les forces de seguretat
iranianes. Tant en el cas dels kurds
com en el dels àrabs del Juzestan, an-
tic Arabistan, el Govern iranià sempre
hi ha vist la mà d'Irak, el país veí que
en els últims mesos ha esdevingut el
segon enemic exterior de la revolució
xiíta.

Els kurds, que pertanyen a la secta
sunnita, i que a primeries de la dèca-
da passada van combatre amb Irak
amb el suport del sha i de la CIA, aca-
ben de reprendre, sota la direcció
d'Ezzeddin Hosseini, llur llarg camí
per l'autonomia de la part del seu te-
rritori delimitada per les fronteres
iranianes. La treva, que acabà el
proppassat mes d'abril, ha durat sis
mesos, pràcticament el mateix perío-
de de tranquil·litat concedit a Kho-
meini pels àrabs del Juzestan, regió
fronterera amb Irak i en el subsòl de
la qual es troben els més importants
jaciments de petroli iranians. Amb l'o-
cupació de l'Ambaixada iraniana a
Londres, la minoria àrab tornà a l'a-
tac la setmana passada, reclamant
l'alliberament dels seus líders detin-
guts per Teheran.

L'oposició a l'exili
No obstant, la fallida intervenció

militar nordamericana no sols ha
coincidit amb la reactivació de la llui-
ta d'aquelles minories que pretenen la
independència de llurs territoris sinó,
també, amb la sèrie d'atemptats por-
tats a terme pel fins ara desconegut

L'ocupació de l'ambaixada iraniana a Londres té molts punts confusos.

«Front Federal per a l'Alliberament de
l'Iran». A l'amenaça de les diverses
forces centrífugues, les autoritats de
Teheran afegeixen ja una psicosi de
«quintacolumnisme», provocada prin-
cipalment per les revelacions segons
les quals uns comandos havien d'ha-
ver donat suport a l'acció dels mari-
nes que el passat 25 d'abril naufraga-
ren al desert de La Sal. El New York
Times informà dies després del cop
que els agents infiltrats a Iran havien
abandonat el país, però Teheran ha
estat d'aleshores ençà, i per primera
vegada, escenari de diversos atemp-
tats. En fer referència a una quinta
columna, el president Bani Sadr sem-
bla apuntar també als grups que s'exi-
liaren després de l'endorracament del
sha, ja fa més d'un any i que ara, da-
vant la bel·ligerància d'Estats Units,
considerarien proper el moment de
passar a l'acció. Aquesta oposició, el
principal centre d'operacions de la
qual és París, com abans va passar
amb els adversaris del sha, va de dre-
ta a esquerra i inclou monàrquics i re-
publicans, generals i polítics, socialde-
mòcrates i trotskistes.

Shapur Bakhtiar, el qui fóra l'últim
primer ministre del sha, és el líder
opositor amb més prestigi. El seu

Els americans detinguts a l'Iran, element clau en la lluita pel poder a la República is-
làmica.

i \

Naphle-le-Chateau és al marge esque-j
rra del Sena, des d'on exhorta els seus
i envia les seves consignes a l'Iran; ï
Partidari d'una democràcia d'estil eu-;T
ropeu per a l'Iran dels nostres dies,*'
Shapur Bakhtiar, de 63 anys, compta^
amb el suport d'una de les dues. orga-i
nitzacions armades de l'oposició que,'
segons ell, ja actuen en l'interior. C

El principal rival de Bakhtiar és'
Houshang Navahandi, el qual pretén
d'asseure al Tron del Paó Reial el
príncep Alí Reza, el fill petit del sha.\f
Navahandi encapçalaria un front,;
d'advocats, homes de negocis i intel.4
lectuals.

Hores crítiques

Amb quintacolumnistes o sense, i f
malgrat la unitat, la revolució xiíta |
travessa moments crítics, probable-!
ment els més difícils des de la victòria
de Khomeini. Amb l'animadversió
pràcticament total dels governs i opi-
nions occidentals, els quals sens dubte
assistirien amb complaença a la de-
sintegració del règim, els khomeinis-
tes viuen llurs hores més peludes.
Mentre continuï la pressió nordameri-
cana, la «cohesió» iraniana podrà con-
tinuar fent el seu camí; però en desa-
fiar Washington, Teheran també ha
fet tot el possible per no consolidar el
seu inestable règim, ja enemistat amb
les forces esquerranistes internes i
amb bona part dels àrabs del Pèrsic.
'Paral·lelament als continuats inci-
dents a là capital iraniana, l'ocupació
de l'ambaixada khomeinista a Lon-
dres s'ha vist igualment rodejada de
circumstàncies no menys confuses.
Hores després de l'assalt, la tercera
cadena de la televisió francesa infor-
mà que els seus serveis tenien conei-
xement d'una conversació en la qual
els assaltants proposaren el canvi dels
seus ostatges pels 50 nordamericans
detinguts a Iran.
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EN EL QUART ANIVERSARI DE LA REPÚBLICA SAHARAUI

Hassan perd,
el Polisari guanya
ANTONI CASTEL* ' ' ' '

Al camp de refugiats de Farzia, a la frontera algeriana-saharaui
prop de Tindouf, Salem, polisari que visqué llarg temps a Canàries
ens diu, comentant els darrers combats de Smara: «La fi de la
guerra és propera i segur que l'any 81 podràs venir a Ayoun a
celebrar l'aniversari de la República»

Camp de refugiats de Farzia.

s'entrecreuen com si de l'Eixampla
barceloní es tractés, mirant el temps ,
amb la tranqui.litat àrab que sols es .
trenca amb el pas d'algun Mig algerià
que controla tot aquest tros de desert, •
dipòsit de les esperances per tornar a .
la seva terra ocupada. Al nostre pas
pels carrers de Farzia, els nens que,
encara no van a l'escola .surten de les
tendes rombollant-se al costat dels vi-
sitants que escoltem les explicacions
de l'organització administrativa del'

), en veu d'un representant del •

Quart aniversari de la
República Saharaui

Acompanyats de Salem, visitem tot
el camp de refugiats de Farzia on
viuen uns 8.000 dels 150.000 refu-
giats a la frontera algeriana-saha-
raui, a recer dels atacs marroquís. Els ft
saharauis han dividit els seus camps
com si de l'interior del seu país es
tractés, creant dinou camps que co-
rresponen als dinou pobles del territo-
ri ocupat, distribuint-los en tres wila-
yas o províncies: Smara, Ayoun i Da-
kla —Villa Cisneros—. A cada daira o
camp de refugiats hi viuen les persones
que fugiren- de la daira ocupada, a fi
de conservar la identitat de cada ha-
bitant amb la terra originària. Ací, a
Farzia, daira de la wilaya de Smara,
les tendes ja brutes per tants dies, de,
xaloc, arrenglerades en carrers que

els camps, diferents comitès popu-
lars s'encarregan de totes les tasques.

., „ sanitàries, d'educació, d'artesanat,^

Les dones saharauis, suport de la lluita per aconseguir el retorn al seu pals.



Carros de combat pesats DSK-105 recuperats a Marroc.

d'alimentació, portant, alhora, tota la
vida política del camp.

Deixat Farzia, un parell d'hores de
camí sense horitzó ens condueixen a
l'hospital Nacional de construcció re-
cent. L'hospital ens és mostrat amb
orgull pels dirigents saharauis, els
quals el consideren com un pas enda-
vant per aconseguir un nivell sanitari
acceptable. Acompanyats pel director-
metge vàrem seguir les diferents sales
de l'hospital, i veiérem que ells donen
prioritat a l'assistència a l'infant i al
nadó, víctimes anteriors d'una taxa
de mortalitat de les més elevades d'À-
frica. En el record de tots encara esta-
ven les imatges d'un poble, que, en el
seu exili obligat, deixava nombrosos
morts per deshidratació en elcamí.
Avui, la mortalitat infantil és de les
més baixes d'Àfrica, superant fins i
tot a països molt desenvolupats com
Nigèria o Costa del Marfil.

Al dia següent, dues hores de Land-
Bover ens porten a una de les escoles
nacionals construïdes aquest darrer
any. Els nens aprenen en àrab la seva
història arreconada durant segles pels
governants de Madrid. Encara que si-
tuats a terres prestades, somnien en
llurs ciutats: Smara, Mhabes, Gue-
ra..., i les estimen com si hi visques-
sin. Molts d'ells, fills de la fugida del

75, pregunten als companys més
grans si l'Atlàntic ós tan o més blau
que el cel que ens cobreix. La seva te-
rra està present en els seus jocs i no
volen oblidar els carrers i el paisatge
de les seves ciutats abandonades.

Situats en la commemoració del
quart aniversari, després d'un viatge
llarg i pesat, podem veure la mostra
militar de tot el material recuperat a
Marroc en els diferents enfronta-
ments. La gent vinguda en represen-
tació de tots els camps —uns deu
mil— i els convidats i periodistes
—uns tres-cents- quedem estranyats
al pas dels carros de combat DSK-
105, de fabricació alemanya i que fo-
ren capturats a Lebouirat. Dels 60 ca-
rros abandonats pels marroquís, els
polisarís se n'emportaren sis per de-
mostrar la seva captura. El sols fet de
transportar un carro des de 300 kms.
fins el lloc de les festes ja és un indi-
catiu de l'alt nivell logístic dels polisa-
ris. També vàrem veure una quantitat
important de Land-Rovers, de carros
lleugers francesos, de camions Uni-
mog i Mercedes Benz, morters de fa-
bricació espanyola,, i a la tarda,
després dels discursos de totes les de-
legacions i del secretari general Mo-
hamed Abdelasiz, les restes d'un Mi-
rage i d'un F-l caiguts feia quinze

dies a Cabo Bojador, aspecte que no
negà el pilot del Mirage quan els pe-;
riodistes l'entrevistàrem. Al costatT

d'ell, els presoners marroquís —més
de dos-cents—, responien a tothom els L;
fets de la seva detenció, de la seva ca-l-
tegoria o del combat on varen caure
pressoners. Hi havia en els ulls d'ells ••"
un sentiment de culpabilitat, en des-',
cobrir que els enemics disfressats de
cubans o d'algerians per Rabat eren
saharauis que parlaven castellà.

Hassan plora a Giscard :

Quan ha passat un mes des de la
celebració del quart aniversari de la
República Àrab Saharaui Democràti-;
ca (RASD), torno a recordar les pa-
raules de Salem i comprenc la seva
esperança. Sierra Leona, propera seu
de la reunió anyal de l'Organització
de l'Unitat Africana (OUA) acaba de
reconèixer la RASD. A Freetown,,
aquest estiu, és possible que l'OUA re-;
coneixi la RASD en superar aquesta •
els 25 països africans que la reconei- •
xen. Sierra Leona és el 21, Líbia ho ha;
fet el 16 d'abril i és el 22, Mauritània
—desmarcada totalment de Marroc—,;;
i Níger -que ja envià representació a,
les festes— seran els propers països i
en fer-ho. El Txad, una vegada supe-
rat per Goukouni l'intent de cop d'Es-í.
tat de Hissen Habré serà el país nu-;
mero 25, que es podria ampliar amb.,
el reconeixement de Zimbabwe, un
cop sigui independent de Londres, jj

Davant d'aquest arreconament d i -
plomàtic en el continent africà, Has- i
san ha visitat Giscard durant quinze}
dies per demanar-li ajuda militar i di-
plomàtica. Hassan empeny Giscard
per obligar-li a aturar els propers re-1
coneixements de països europeus que:
trencarien l'esquerdat tro de Rabat,.:
en un país cansat de rebre notícies'
desmoralitzadores a nivell militar. El-
seu exèrcit està perdent cada dia no- {
ves posicions i els combats de Siz-En*^
zaran, de Rouss-Essabti i de Tonigni
han suposat per als marroquinesos
unes pèrdues materials i humanes de
les més importants de tot el conflicte,i

donant-se una imatge d'un exèrcit en
descomposició completa que no pot, ni
tan sols, guardar les seves fronteres
del sud, ocupades des de fa temps
pels combatents saharauis.'

Hassan II plora a Giscard la pèr-
dua del Sàhara regalat per l'Estat es-
panyol i donem la raó a Salem: l'any
81 les festes de la República es faran
a l'Ayoun. •
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UNA BIBLIOTECA PÚBLICA A L'ABAST DE TOTHOM

Fundació Figueras: La
història del segle XX
ANTONI M.a SANCHEZ i JORDI M. DE ITÜRRIA

La manca de biblioteques especialitzadas en història
contemporàma a Barcelona és ben notable. Un país com és el
nostre, que comença a trobar la seva perduda identitat no es pot
permetre aquest luxe.
Un intent força interessant és el Centre d'Estudis d'Història
Contemporània (Fundació Figueras), institució que des de fa un
any està treballant molt i recullint documents entorn de la
història catalana dels segles XIX i XX

L'any 1967 Josep Maria Figueras
començà a crear una biblioteca d'ús
privat destinada a recollir i conservar
testimonis sobre la història contempo-
rània catalana.

Al principi va ser molt arriscat,
perquè les circumstàncies no eren gai-
re favorables per a Catalunya i el fet
de tenir a casa llibres i documents en
torn de la història del nostre país po-
dia ser motiu de propaganda il·legal.
Quatre anys més tard Figueras decidí
d'ampliar la seva biblioteca privada.
Fer a fer això feien falta dues coses;
una era un nou local i l'altra una no-
va organització.

La primera es va aconseguir amb
l'adquisició d'uns locals al carrer Nu-
mància. Més tard es va crear el Con-
sell Assessor per a vigilar la bona
marxa de la Fundació Figueras. Ini-
cialment va estar constituït per Josep
Maria Bricall, Isidre Molas i Josep
Termes. Aquest Consell Assessor es Va
reunir per primera vegada el juny del
71, El setembre del mateix any s'in-
corporà a les tasques d'organització
Josep Fontana.

Amb l'inici del procés democratit-
zador al nostre país, el Centre d'Estu-
dis d'Història Contemporània, va sor-
tir de la seva situació de semiclandes-
tinitat i obrí les seves portes a tothom
i allò que fins aleshores havia estat
una biblioteca privada es convertí en
una font d'estudi i documentació molt
important per a estudiosos de la histò-
ria contemporània de Catalunya i Es-
panya. Avui la Fundació Figueras s'ha
instal·lat definitivament al carrer
Marquès de Sentmenat, 35-37 on es
poden trobar documents d'un valor
inapreciable i testimonis de caire polí-
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Malgrat la seva infrautilització, la biblioteca és molt completa.

tic de personatges transcendentals de
la nostra història.

Fons documental

Un dels documents més dignes de
ser esmentats és una carta del Presi-
dent Companys a l'ambaixador d'Es-
panya a Buenos Aires senyor Gallar-
do: «París, 26 de junio de 1939: Bar-
celona no podia defenderse, la había
de defender el ejército en todo caso.
Han sido llamados a filas de los 17 a
los 45 anos y hasta los 50 para fortifi-
caciones. En Barcelona solo heridos.

Ni armas. Días antes hubimos de en-
tregar para el frente los fusiles de la
policia a la que se le dio revólveres... .*•

»Negrín ya sabia que Barcelona no
podia defenderse ni unas horas...» *

Documents com aquest d'un valor
històric considerable es poden trobar
al «Centre» que a part d'això té un
material molt extens.

A la bibliteca hi podem trobar
18.448 llibres; a l'hemeroteca, entre
revistes i diaris 2.123 títols.

També es poden trobar cartells de
la guerra i el temps de la República,
segells, bitllets, làmines, postals, i un
llarg etcètera dins el material gràfic.
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Dins l'arxiu de la Fundació Figue-
ras hi trobem tota una sèrie de docu-
mentals, i de material audiovisual
(discs polítics, fotografies, cassettes
polítics...).

Activitats

La sala de lectura de la biblioteca
té capacitat per a unes 50 persones.
També es fa servir com a local per a
conferències ja que està dotada d'uns
micròfons per aquest servei.

Tots els documents que hi ha a l'-
hemeroteca poden ser fotocopiats i re-
produïts.

La Fundació mitjançant convocatò-
ries de beques promou estudis sobre
història contemporània. Aquestes be-
ques estan dotades amb 20.000 pesse-
tes. D'aquestes beques han sortit lli-
bres com «La premsa a Barcelona»,
«Bibliografia de Frederica Montseny»,
«Literatura catalana i guerra civil» i
d'altres estudis.

Fer la seva banda la Fundació ha
patrocinat una sèrie de publicacions i

CULTURAL

Una cultura
en marxa
pera tot
un poble

Caner Ample, 35 Barcelona 2

La biblioteca ha realitzat un gran esforç
per aconseguir el fons documental.

treballs com «Catalunya com a exem-
ple» d'en Josep Maria Figueras, «Es-
crits» d'en Joan Peiró, etc.

Les activitats de la Fundació són
molt extenses en el seu camí de la di-
vulgació de la nostra història. Són fre-
qüents les exposicions i conferències.
Dins les exposicions destaquem les
dues darreres: «Cartells de la Repúbli-
ca i de la guerra civil» al Palau de la
Virreina el maig del 1977 i que l'octu-
bre del 78 va ser reproduïda al «Cen-
tro Cultural Villa de Madrid» i «Spag-
na» 1936-1939 (Biennal de Venezia) el
juliol del 1976, la qual fou reproduïda
també a la Fundació Miró el juliol del
1977.

Un gran treball

La Fundació Figueras mereix el
nostre aplaudiment per la seva mis-

llibres, revistes
i publicacions

H09f

leviatan

sió. Amb un fons dopumental tan am-
pli i una col·lecció de llibres tan im-
portant és un seriós esforç i una reali-
tat per a tots aquells estudiosos i inte-
ressats en la història contemporània
de Catalunya.

Segons la seva directora Maria
Capdevila, actualment l'assistència a
la sala de lectura i a l'hemeroteca no
és pas elevada, ja que normalment
són dos o tres els lectors diaris.

Creiem que l'esforç de la Fundació
mereix un altre èxit i no solament per
aquest esforç, sinó també perquè
constitueix un assaig molt interessant
per tal de contribuir a pal.liar la man-
ca de biblioteques especialitzades a
Barcelona.

El preu de subscripció és mínim i
només cal pagar 500 pessetes per a
ser soci.

Actualment la Fundació compta
amb uns 20 socis aproximadament. El
lloc immillorable en què està situada
la Fundació, les seves acurades ins-
tal·lacions i les atencions que- reben
els lectors són garanties que l'èxit hi
serà indiscutible. La cultura i el poble
de Catalunya s'ho mereixen. •

24



EL PROFESSOR BRICALL

Hereu polític del
Tarradellas
MONTSERRAT PUIG

Josep M.a Bricall era conegut a
Barcelona, molt abans d'ocupar
els càrrecs de secretari general
de la Presidència i conseller de
Governació. La seva popularitat
en medis universitaris arrenca
del tema de les tesis doctorals

«Política Econòmica de la
Generalitat 1935-39» per Dret i

«Política financera de
Generalitat» per Econòmiques,

les quals obtingueren la
qualificació de «excel·lent cum

laudem» per unanimitat.

A les darreries de la seva adoles-
cència, o primera joventut, pertanyia
a la «Lliga de la Mare de Déu de
Montserrat», de clara significació ca-
talanista, i per aquest motiu va tenir
topades amb la policia.

Dues o tres vegades perdrà les opo-
sicions com agregat d'Economia Polí-
tica, i no pas per manca de prepara-
ció, que havia demostrat a bastament
exercint com a professor universitari
a ESADE, al ICESB i al CICF, on va
conèixer la seva esposa, que n'era
alumna, sinó perquè els tribunals con-
sideraven perillosa la seva catalani-
tat. •• • -.-.. . • • ;•• • ; ....;..:-• '

Va fer coneixença amb l'Honorable
Tarradellas, l'agost del 1965 a St.
Martin le Beau, amb motiu de consul-
tar els arxius personals i recollir da-
des per la seva tesi. «El President
després d'una conversa de la qual
me'n recordaré sempre, em donà tota
mena de facilitats». Aquí va néixer
una relació que al llarg del temps pot
convertir el professor d'economia
política en una mena d'hereu polític
de l'Honorable Tarradellas. La fideli-
tat al President es va convertir en un
lema important, en la vida de Josep
M.·Bricall. . .

Vaig deixar el meu nomenament en mans del President Després de tenir una conver-
sa amb dues persones per les quals tinc gran estima i afecte. '; ' -"

Després de tres setmanes de telefo-
nar a la Conselleria de Governació,
ens dóna hora, per l'entrevista. Enca-
ra no feia 24 hores que Jordi Pujol
era President electe de la Generalitat
de Catalunya.

Expressa unes lleugeres objeccions
a que el fotografiïn, i pregunta quanta
estona estarem, s'asseu i encén la
seva pipa, fidel companya dalt la tari-
ma, i se sotmet a una exigència del
càrrec que no li agrada gaire, fer de-
claracions als medis de comunicació.
• —Vostè es va assabentar del seu
nomenament oficial com a conseller
de Governació, per la felicitació tele-
fònica d'Antoni Gutiérrez, ministre
sense cartera. Feia 7 dies que es nega-
va a acceptar el càrrec. Per quines
raons?

Se li escapa un «Qui li ha dit això»,
jo barbotejo alguns mots sobre el se-
cret de les fonts, com alumna que se

sap la lliçó, i ell reprèn la paraula
com si pensés en veu alta.

-Jo, finalment, vaig deixar el meu
nomenament en mans del President.
Després de tenir una conversa amb
dues persones per les quals tinc gran
estima i afecte. D'un petit nucli de
persones que m'han influït no et pot.
suprimir mai el President Tarradellas .
i el professor Sureda. Aquest ha estat:
qui em va començar a ensenyar eco-
nomia, i va fer que em decantés per
aquest camp, amét a més de ser el
director de la meva tesi. : . • :,

Del President n'he après un aspecte
molt important per a mi, i li diré fent
servir l'expressió d'un polític francès: '
«Una certa idea de Catalunya». •

D'aquesta trucada hi ha una part 7
de veritat, però potser no van ser
tants dies. Estava segur que hi havia %
una feina a fer, ni que fos per* un P
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temps limitat. Intentar donar unas
pistes, per practicar un nou tipus de
catalanisme, que posés de relleu els
aspectes polítics i administratius, més
que els aspectes estrictament nacio-
nals, en el sentit cultural de la parau-
la.

Llavors jo veia que Governació era
un lloc privilegiat, però alhora jo m'a-
donava, que si per a una cosa no esta-
va preparat, era primer per ser conse-
ller, i segon de Governació. Quan vaig
entrar aquí, pensava que era un bon
universitari, que potser no era un mal
professor, sempre he tingut bones re-
lacions amb els estudiants, i tampoc
no he estat un professor fàcil. Però,
aquesta experiència politico-adminis-
trativa pensava morir-me sense fer-la.

Sóc escèptic
i una mica tímid

—Des de las eleccions, les seves de-
claracions públiques són un xic escèp-
tiques. iEstà desencisat de la política
o dels polítics?

—Sóc escèptic bàsicament perquè
intento convèncer-me o evitar ser
massa idealista. L'escepticisme t'obli-
ga a tocar de peus a terra i a relativit-
zar. En les eleccions he sigut asèptic.
Jo sóc un home en alguns aspectes
una mica tímid, l'escepticisme t'ajuda
a tractar les coses amb serietat, però
sense donar-los un caire transcen-
dent. Crec que a la política a Catalun-
ya, li manca una dosi molt alta de
sentit de l'humor. Aquesta capacitat
de temàtica espessa que té el país, a
mi em destarota. Els homes som una
mica menys seriosos del que sem-
blem, perquè també ens ho passem
bé. Jo m'he pres la tasca política se-
riosament però com a mínim ho he
dissimulat.

—I què és per a vostè fer política?
— Soc català i m'interessa que

aquesta societat sigui normal, tan
normal com altres països on jo he vis-
cut. Per una colla de circumstàncies
em van fer unas propostes concretes, i
m'ha semblat que era la manera con-
creta com podia contribuir amb fideli-
tat al President i per lleialtat al meu
país. Això ós fer política per a mi.

La manera de parlar de Bricall és
força característica. Comença frases i
les deixa inacabades... com si les
idees anessin més depressa que la ca-
pacitat d'expressar-les. La seva for-
mació anglosaxona traspua fins en
l'expressió oral. La seva oratòria és

Durant aquests quatre mesos he intentat facilitar la tasca deia construcció adminis-
trativa de Catalunya.

absolutament redundant, plena de
condicionals i frases passives, talment
com si pensés en anglès.

El President _
Tarradellas vist pel

i seu hereu polític

—Digui'm tres qualitats i tres ca-
racterístiques difícils del President
Tarradellas, perquè és evident que al
costat de la seva vàlua política s'hi ama-
ga una forta personalitat, que a ve-
gades den fer difícil traballar amb ell.

-Tota persona que té una gran
personalitat, és segur que té un gran
temperament i una personalitat difí-
cil. Difícil de definir i difícil en la
pràctica.

—És un home molt flexible, justa-
ment al contrari de la imatge que se
n'ha volgut donar. Un home de princi-
pis que els defensa de manera absolu-
tamant tossuda. En canvi la forma de
la flexibilitat el porta al pacte.

Té una certa capacitat de compren-
sió de les limitacions dels altres, i de
les limitacions que porta tota activi
política. , ,

Un altre aspecte ós la passió que
per la política, això a ml em sorprèn.*
Jo no havia vist mai una persona, en
la qual la política fos tan fonamental,
i no una política abstracta, sinó una
política molt compromesa amb una
idea de Catalunya. Impregnada d'un
catalanisme que beu en les fonts dels
Presidents Macià i Companys. Jo diria!
que aquesta és una tradició, no tota,]
una visió esquerrana, sentimental I]
racional alhora del catalanisme. ' ^

En el moment que el vaig coneixer-
em va sorprendre el seu catalanisme,]
perquè era diferent de la imatge que
d'ell es donava. Un catalanisme pot-
ser més conservador que el que es do*'
nava des d'aquí; a mi em va agradar i
em va interessar. * í %:-

Una altra característica important,
és el seu concepte d'Estat, que a Cata-
lunya sorprenia. Me'n recordo d'una
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frase que al'exili deia molt sovint i
que ara l'ha practicada: «Tot i ésser
molt important la reforma d'en Pom-
peu Fabra, la seva acceptació i difusió
és fruit no tant de la importància de
l'obra d'en Fabra, sinó que la Genera-
litat de Catalunya, que en el moment
d'ésser restaurada l'any 1931, la va
fer seva, institucionalitzant-la». ,

La intuïció del President, a voltes
planteja algunes dificultats. La intui-
ció és una característica del ser humà
difícilment racionalitzable, en certs
moments es fa difícil saber, on és, en
què pensa i per on es mou la Unia que
segueix. Interpretar la intuició del
President potser és l'aspecte més difí-
cil per traballar amb ell, potser per a
mi que he estat un home educat en el
deductivisme, i en el racionalisme.
Tot i que desprès, quan els fets han
passat, es veu molt clar.

Intel·lectual,
catalanista i tolerant

- Com es definiria à sí mateix?
-Ningú no pot definir-se a sí ma-

teix. Jo sóc incapaç de definir-ne per-
què sóc incapaç de saber què sóc.
Només vull dir què ós el que intento
ser. . . .

—Si el definissin com a intel·lec-
tual, catalanista i liberal se sentiria
identificat?

—Si jo no he estat catalanistar no
sé què hi faig aquí. Jo no he vingut
aquí per fer una carrera, bé no m'a-
grada aquesta paraula, diguem-ne per
fer un ofici, perquè l'ofici ja el tinc,
sóc professor universitari. Crec que a
un país se l'ha d'escoltar, escoltar un
país, vol dir escoltar el seu poble. La
capacitat intel·lectual serveix per in-
terpretar. Jo sóc un home absoluta-
ment tolerant, el tipus de societat to-
lerant com Anglaterra, per a nií és l'i-
deal, ningú no té ganes de salvar el
seu proïsme i tohom respecta l'acció
què cadascú ha pres; en aquest sentit
em sento liberal. . .' .. ..

—Trenta-sis estudiants de Dret de
la Universitat Central de Barcelona,
han adreçat una carta al President de
la Generalitat, o al del Parlament, i
també al ministre Gonzàlez Seara, de-
manant la cooficialitat del català, per
a 13 assignatures que al llarg de la
carrera tan sols s'imparteixen en cas-
tellà. Com a professor universitari i
conseller, com s'explica que encara
no hagi obtingut resposta?

—Desconec aquesta carta. Quan va
sortir?

í m'interessa que aquesta societat sigui

Obro la carpeta i li mostro el retall,
del «Tele/eXpres» que reprodueix el
text íntegre. Passen uns deu segons
de silenci. . i >. ?.--.-. ,

—Sembla que fa pocs dies que està
enviada... ,

—Sí però aquesta carta de Dret, és
una rèplica d'aquella que 35 estu-
diants de Periodisme van enviar al
ministre Gonzàlez Seara, i d'això ja fa
dies. Que se sàpiga, la Generalitat
tampoc no ha dit res. ; ,•.,- •;••

—Per a mi l'ideal de vida universi-
tària, és el que va ésser la Universitat
Autònoma als anys 30. Ja que em po-
sa un cas concret m'haig de referir al
bilingüisme a Barcelona, això no es
pot fer del matí a la tarda, sinó de mi-
ca en mica. S'ha d'anar caminant per- >
què les dues llengües siguin compre-
ses per tothom, i que els cursos s'im-
parteixin en qualsevol dels dos idio-
mes. És clar que si això es deixa mai.,
no es fa, perquè la societat tendeix a
perpetuar totes les coses anteriors, a
reproduir les relacions de força. Em
sembla que s'haurien d'arbitrar uns
terminis, i donar els cursos indistinta- .
ment en català i castellà; ós clar que
quan els grups són petits això enca-
reix molt els costos. Es podria resol-
dre donant-se les classes amb la llen-
gua que el professor creies convenient
i els estudiants poguessin. entendre.
Pot presentar problemes en els pri-
mers cursos... , , , V
- i-Sí, però en el cas de l'Autònoma

el conflicte ha sorgit a cinquè i quan
ja tenien un professor castellà.

(Aquest darrer aclariment ha estat
introduït gairebé tallant-li la paraula i
ens hem trobat tots dos parlant alho-;
ra, allò que mai no farien els * angle-:
sos. El professor Bricall colpeja la pi-
pa perquè surti la cendra, i es remou
en la seva butaca, aprofita el seu ba-
gatge de * coneixements per sortir-
s e ' n . ) - • ' • • • • - > ' - ' ' • • ' • • • " . •

- E l català ve del llatí, és un llatí
vulgar i qualsevol persona que sàpiga•
castellà, francès, gallec o italià l'entén
perfectament al cap de pocs dies. Tinc'
companys d'universitats estrangeres
que l'entenen perfectament. - . ;

Govern d'imitat: ?
coincideixo altra vegada :

amb el President ..
Tarradellas [ "•

—Aquesta setmana en el Parlament
de Catalunya, s'ha escoltat en boca de
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tots els portaveus dels partits polítics,
frases com «Govern dèbil, inestable, i
de circumstàncies. Programa im-
precís, ambigu, que no assenyala les
prioritats, ün catàleg, o un llistat més
que un programa». En quina mesura
subscriuria, negaria o matisaria
aquestes afirmacions?

—Voldria fins el final, fins que
deixés el càrrec, mantenir-me asèptic,
tanmateix hi ha una part de la seva
pregunta que si que puc contestar,
que ós el que penso profundament.
Quan s'ha de construir un estat, que
repeteixo, no ós un estat sobirà, sinó
un autogovern, és molt convenient
disposar d'un executiu fort, tal vega-
da aquesta no ós una característica
dels països en què està tot fet i només
s'ha de repintar, com pot ser Suïssa o
potser Holanda. Però en països on es-
tà tot per fer, exigeixen executius
forts i estables. Això per a mi ós gai-
rebé física política. I fort, estable no
vol dir pas no controlat pel Parla-
ment. Penso que es pot distingir cla-
rament. La tradició britànica és una
tradició democràtica i té executius
forts i estables.

—Vostè creu que per a la Generali-

tat Estatutària, hauria estat conve-
nient comptar amb un govern d'uni-
tat.

-E l President Tarradellas ha plan-
tejat aquesta qüestió moltes vegades.
Jo estic convençut que un govern d'u-
nitat, té dificultats immenses, quant
al seu funcionament. Té altres dificul-
tats perquè el seu funcionament sigui
eficaç. Ha d'estar presidit per una
persona que en certs moments, sigui
un punt de referència d'aquesta uni-
tat, com ha passat en aquest període.
Tanmateix veig difícil que Catalunya
pugui escapar d'una certa unitat so-
bretot pel que fa al període de l'apli-
cació de l'Estatut. En aquest sentit jo
coincideixo altra vegada amb el Presi-
dent.. Tarradellas eh?

El professor Bricall i ex-conseller
pensa retirar-se una temporada fins a
començament de curs a Anglaterra,
per posar-se al dia, car afirma que
aquests darrers dos anys i mig ha lle-
git molt poc d'economia. Tornarà a la
universitat, que no ha deixat, però
amb dedicació exclusiva, ja que
aquests darrers temps tan sols ha po-
gut fer una dedicació normal, que és

la que all considera mínima. Pujarà §
dalt la tarima amb la pipa i creuarà
els braços corbant un xic l'espatlla,
com protegint-se d'aquesta societat
tan poc tolerant. Aquest estiu ordena*
rà les seves memòries, que ell en diu
la seva visió d'aquesta experiència;>
política, no sap quan ho publicarà. De
momento pensa en un merescut des-
cans, però deixa alguna escletxa per a
l'activitat política, perquè «un no es
pot desprendre d'aquesta activitat
polític-administrativa». És un home
molt cautelós, i lent en la presa de d e -
cisions, però conserva la capacitat de "..
sorpresa i una certa expressió de bon
xicot quan diu que és un músic frus-;
trat, i que el gust per la música li vé
del seu pare. A ell també es va referir ;
de passada com a gran amant del tea-
tre i la poesia d'en Josep M.a de Saga-
rra. r,

L'única paraula que el va inquietar
un xic, va ser en preguntar-li la seva
opinió personal sobre la planificació
familiar, i els drets de la dona a rebre
aquesta informació. «Jo estic per l'as-
sessorament i la informació i això no -c

és privilegi d'un quants.» D'acord, J.
senyor professor, • . S
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TES AGÈNCIES NO TORNARAN ELS DINERS

A Moscou peti qui petí
ANTONI BARTOMEUS

Esportistes, directius, polítics, cadenes de televisió, empreses de
diversos materials... tots, absolutament tots aquests estaments
han vist llurs interessos profundament tocats i els hi veuran
encara més quan se sàpiga del cert quin serà el grau de boicot i,
lògicament, el de no boicot dels pròxims Jocs Olímpics que han de
celebrar-se, en teoria, els mesos de juliol i agost propvinents

La problemàtica, per ser aquest un
dels punts neuràlgics de l'atenció
mundial, ja ha estat tractada ben de-
tingudament. S'han explicat amb tota
minuciositat tots els «pros» i «contres»
dels estaments abans citats, però n'hi
ha hagut un que ha passat inadvertit
i, precisament, és potser el màxim in-
teressat: l'adeccionat.

La decisió que prendrà Espanya
respecte a la seva asistència o rebuig
a les Olimpíades, hauria de ser de

PREUS QUE ELS AFECCIONATS
ESPANYOLS JA HAN PAGAT

B
Inauguració 1.500
Boxa 780
Salt de trampolí 1.550
Lluita lliure 650
Lluita grecorromana 650
Judo . 650
Ciclisme/Velòdrom 780
Ciclisme/carretera 1.690
Gimnàstica 780
Rem 650
Piragüisme 650
Equitació 650
Vela/tallin 1.170
Natació . 780
Waterpolo 650
Pentathlon modern 390
Tir amb arc
Tir
Halterofília
Esgrima
Futbol
Hocquei/herba
Atletisme
Voleibol
Bàsquet
Handbol
Clausura

390
390
650
650
910
650

2.230
780
780
650

3.240

3.240
2.300
1.950
1.170
1.170
1.170
1.170
1.690
2.330
1.170
1.170
1.170
1.170
2.230
1.950

650
390
390

1.950
1.170
2.330
1.170
2.230
1.950
1.950
1.179
3.240

A - preu de la localitat més barata
B - preu de la localitat més cara (so-
«m ser les finals) •

dreta llei el resultat de posar a un plat
de la balança els factors positius i a
I1 altre els negatius.

Sabem que les possibilitats que això
passi són mínimes,, ja que la nostra
decisió tindrà en un dels platets el fort
pes que suposa una dependència d'Es-
tats Units, màxim representant del
boicot; i en l'altre, el fet que Juan An-
tonio Samaranch (recordem que és
l'ambaixador d'Espanya a la Unió So-
viètica) sigui el candidat número u
per a substituir Lord Killanin a la pre-
sidència del C(OI (Comitè Olímpic In-
ternacional), possibilitat que es veuria
molt minvada en el cas que Espanya
no anés als Jocs.

No obstant tot el que hem dit, i en-
cara que sigui mínimament, cal tenir
en compte tots aquests factors que ja
hem esmentat, inclòs el dels afeccio-
nats.

D'Espanya marxaran cap a mitjans
de juliol més de 1.100 persones amb
destí a Moscú i a d'altres ciutats olím-
piques. Aquestes persones tenen com
a únic o si més no primordial motiu
de viatge, el de veure les Olimpíades i
veure, naturalment, els representants
de llur país. Cal especificar que
aquestes persones, en el moment de
realitzar la seva compra, i d'inscriu-
re's en les diverses agències que han
llançat llurs xarxes per tota Espanya
(centralitzades per la Wagon-Lits), no
tenien notícies dels possibles boicots,
ja que l'esmentada adquisició es va
realitzar fa uns quants mesos i en el

Les pistes estaran buides de atletas occidental.
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moment present ja és impossible ad-
quirir un lloc (l'última esperança, i il.-
lusòria alhora, és un viatge a través
d'aquests productes que han posat
Moscou com esquer).

Evidentment, un capítol que cal no
oblidar és el dels preus, ja que el viat-
ge a la Unió Soviètica ha costat entre
les 75.000 i les 115.000 pessetes
aproximadament, les quals multipli-
cades (una xifra promig) per les 1.100
persones abans esmentades fan un to-
tal de 110.000.000, pesseta més pes-
seta menys. A aquesta xifra cal
afegir-hi els diners gastats en entra-
des per a les diferents modalitats que
no s'han inclòs en el preu anterior.
També tenint en compte que tota la
gent no s'ha gastat la mateixa quanti-
tat, segons hem pogut esbrinar la xi-
fra mitjana pot ser unes 30.000 pesse-
tes per persona (en el requadre s'espe-
cifiquen els preus de les entrades).
Multiplicades igualment per 1.100 i
afegides als 110 milions, ens dóna un
total aproximat de 150.000.000 de
pessetes.

Una altra consideració que hem de
fer és que aquests afeccionats ja han
dipositat un tant per cent molt elevat
(més del 70%) i que és del tot impossi-

Olimpíada

Malgrat la crisi política les multinacionals anuncien les Olimpíades de Moscou.

ble anul·lar el bitllet sense perdre els
diners, ja que l'agència soviètica en-
carregada de l'organització i reparti-
ment de bitllets és la «Inturist». És trac-
ta de l'única, ja que és de l'Estat i no
torna ni un ral puix segons la versió
oficial, «si ho vols ho prens i si no ho
deixes, és la seva forma d'actuar». I
davant la possibilitat que existeixi un
incompliment de contracte els soviè-
tics també tenen la resposta: «l'Olim-

piada es celebrarà, encara que només 5
hi competeixin atletes russos». És a^
dir, que els diners ja estan invertits:-
per uns afeccionats que desitjaven i|;
desitgen veure esport i veure llurs esrj
portits, encara que per aconseguir-ho j
hagin hagut de desembutxacar la bd-|
nica xifra de 150.000.000 de pesess-f;
tes. Creiem que és un punt a tenir en
compte per qui hagi de fer de jutge de>
tots els ciutadans de l'Estat espanyol.!

Forta dels bergants RAMON BARNILS

L'Esercito, contro le televisioni private
L'Exèrcit italià ha decidit de fer retirar les antenes

emissores de les trenta estacions de televisió privada
que funcionen a la ciutat de Roma.

Aquestes antenes són situades al Cavo, cim dels
Monts Albans, que dominen el Laci i Roma i els faciliten
la recepció de tota mena de televisions. Les autoritats
militars de la segona regió aèria italiana, que enclou la
zona en qüestió, diuen que aquestes antenes interferei-
xen instal·lacions electròniques i comunicacions mili-
tars «d'alt interès nacional». Desenterren una llei vella
de més de cent anys, i segons aquesta llei —sempre la
llei, només faltaria— el desmantellament de les antenes
de la televisió privada és necessari per «raons de segu-
retat».

Afegim-hi com a detalls complementaris que les
emissores amenaçades pel poder fàctic aeri italià ser-
veixen tota mena de clientela, de l'extrema dreta i la
pornografia a l'extrema esquerra i l'ecologia, passant
per tots els colors del món. Inclosos, ep, els democrata-
cristians, comunistes, socialistes i radicals en el poder.
Que, a més disposen de la RAI estatal.

L'altre detall, més anecdòtic encara, és que el go-
vern de la regió del Laci s'ha posat al costat de les
emissores privades i contra l'exèrcit, i demana al go-
vern central que deixi les coses tal com estan.

Els propietaris de les emissores amenaçades han

manifestat que «no tenim ni ganes ni temps de trobar
una pica tan òptima com el Cavo per a la difusió de les
nostres ones».

I ara parlem d'aquí. D'aquest fenomenal acudit de
l'esquerra de la dreta, de socialistes i comunistes, que
de la televisió de l'estat, estatal, de l'estat que sigui,
única, unificada, de la piràmide que sigui, en diuen te-
levisió «pública».

Fura coincidència? De vegades sí. De vegades, no.
De coincidència, casual, aquesta vegada res. Més aviat
identitat de finalitats.

Sí, ho saben. Saben que el que resulta intolerable'
als poders fàctics de tota mena no és l'abundància de
canals de televisió. Sinó que mercès a aquesta abun-
dància a Itàlia la televisió ha deixat de ser única, «pú-
blica», «estatal», unificada i monolítica... i en conse-
qüència ja no hipnotitza, ja no sedueix, ja no programa,
ja no indueix. La gent a Itàlia ha deixat d'estar sotme-
sa a la televisió. Ja no compra indefectiblement el que
anuncia la televisió, ni vota indefectiblement al que go-
verna o vol governar la televisió.

I això és el que evidentment no poden tolerar els
poders fàctics, militars o no, de l'alegre i cargolada Ità-
lia. I això és el que no tan evidentment però igualment
tracten d'evitar els poders fàctics dreta-esquerra de la
península inacabada.
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La participada a les urnes va ser molt alta, més d'un 80%.

SEAT DAVANT! DE LES ELECCIONS

La ruïna d'un
JOAQUIM MONELLS \ • • •

En les darreres setmanes, sembla que l'afer de les dificultats
econòmiques amb les quals s'enfronta la SEAT es va instal·lant'de
manera exclusiva - o , si més no, prioritària— en l'escenari de les
complexes operacions de multinacionalització de l'empresa
espanyola i de les negociacions govern/ÏNI-FIAT (i tal vegada
HAT-PCI), amb j decorat japonès a-la-Nissan.

Escenografia tristament sumptuosa
però força hermètica, car la seva apa-
ratositat dissimula la mediocritat dels
vicis econòmics i de les incapacitats
polítiques que estan conduint la que
fou empresa-model de la \ grandeur
franquista a una situació de subhasta
Precipitada i devaluada* •

Vicis i incapacitats que,; tot i res-
pectant les peculiaritats pròpies de la
todústria de l'automòbil (tendència
concentracionària, irehexos. oligopoli-
Uc8 i macrodimensions de les escales
de producció i comercialització), no
Poden tampoc considerar-se substan-
cialment diferents jd'aquelles que hi-
potequen moltes altrei empreses i sec-
tors productius. La diferència rau
-això s í - en les dimensions econò-
miques, laborals, inversores i exporta-
d e s de la SEAT, dimensions que

lògica, en l'artificialitat dels condicio-
nants laborals, en el parasitisme buro-
cràtic, i en la inadaptació al capgira-
ment d'una conjuntura econòmica ex-
pansiva.

En aquest sentit, les condicions de
reserva del mercat interior de què va
gaudir durant molts anys la SEAT han
estat garantides, ja des del seu origen
el 1950, per un proteccionisme exte-
rior i una preservació d'entrada d'al-
tres empreses estrangeres que institu-
cionalitzava un règim de monopoli
virtual en el sector dels automòbils de
turisme. Aquestes condidions, que ini-
cialment podien justificar-se per l'ar-
gument clàssic de la necessària pro-
tecció a una indústria naixent inca-
paç d'enfrontar -almenys en una pri-
mera etapa- la competència desigual
d'empreses estrangeres gegants, amb

onverteixen automàticament un pro- tecnologia pròpia i amb capacitats de
tema empresarial èn un trauma col.- comercialització molt superior, han

eÇtiu. Aquests vicis i incapacitats po- acabat justificant la institucionalitza-
j^en'sintetitzar-se ien el proteccionis- do d'un aparell productiu ineficient i

exterior, en la dependència tecno- escassament competitiu. La introduc-

ció - l e n t a - d'empreses estrangeres
i, més recentment, la penetració d'un
gegant com la Ford, en condicions ne-:
godades avantatjosament amb el go-
vern de Madrid, començaren a rose-
gar les quotes de mercat interior de la
SEAT, D'altra banda, les perspectives
d'implantació de General Motors, el
possible interès d'empreses com la
Wolskwagen, la pressió japonesa re-
cent i el previsible procés d'ulteriors
liberalitzacions arran de la integració
econòmica a Europa plantegen a la
SEAT un repte gents envejable.

En segon lloc, la dependència tec-'
nològica de la SEAT envers la FIAT,
que el 1951 s'atribuïa ja un 36 % del
capital de la SEAT i el maig del 1979
ampliava la seva participació fins al
42,4 per cent, ha suposat des del
primer moment una seriosa hipoteca
per a una expansió autònoma de la
SEAT. Hipoteca que es tradueix en un
seguidisme mecànic i endarrerit en el
llançament dels models FIAT-SEAT i
que, en uns moments de crisi que ac-
centuen la lluita per a la conservació-.,
usurpació de quotes de mercat, supo-
sa una manca d'anticipació-adaptació
prou ràpida a les noves condicions i
exigències del mercat. Al marge, evi-
dentment, dels milers de milions que
la SEAT exporta regularment a Itàlia
en concepte de royalties per explota-
ció de tecnologia estrangera. , • .. .

r, '

t. '

Des d'una perspectiva europea,
l'expansió de la SEAT —en tercer
l loc- s'ha produït en els darrers 25
anys en el context genèricament arti-.
ficial d'una estructura de costos v ida- :

da per nivells baixos de salaris i per
una conflictivitat laboral oficialment
interpretada com a subversió sistema-
tica dels valors reserva - espiritual -
d'Occident i, conseqüentment, conge-
lada per les forces d'ordre públic sota
la inspiració del Governador Civil. En
els darrers anys, però, la progressiva
caducitat d'aquests precedents, amb
la tendència a una certa «normalitza-
ció» dels nivells salarials i la institu-
cionalització de la presènda sindical,
ha generat una nova dinàmica en què
una de les bases de la rendibilitat co-
mençava a ésser parcialment neutra-
litzada i que, per tant, exigia un es-
forç de recerca de competitivitat en el
terreny de l'organització, de la gestió i
de la comercialització. •

Finalment, el creixement de la
SEAT ha cavalcat en la cresta d'una
expansió econòmica ràpida, en
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L'OBRA CULTURAL DE "LA CAIXA" PRESENTA

IHFESTMLDE
MUSICA ANTIGA
del 26 d'abril al 15 de maig de 1080

MUSICA ALS RECINTES ANTICS
SALÓ DEL TINELL
Dimecres, dia 7 de maig, a les 21 h.
PURCELL CONSORT OF VOICES

Dijous, dia 8 de maig, a les 21 h.
Ren* JACOBS, contratenor • Konrad JUNGHANEL, llaüt

Dijous, dia 15 de maig, a les 21 h.
CLEMENCIC CONSORT

ESGLÉSIA DE SANT FELIP NERI
Divendres, dia 0 de maig, a les 21 h.
GRUP CONSONARE

Dilluns, dia 12 maig, a les 21 h.
Pablo CANO, clavlcèmbal

Venda d'abonaments i localitats anticipades de 10,30 h. a 13,30 h.
i de 16,30 h. a les taquilles de la Plaça Catalufia i 1 hora
abans, en el mateix lloc del concert.
Preu8 especials a jubilats i estudiants.

MÚSICA A LA UNIVERSITAT
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BELLATERRA
(Saló d'Actes del Rectorat)
Divendres, dia 9 de maig, a les 12 del mati
OIATESSARON conjunt Instrumental

UNIVERSITAT DE BARCELONA (Claustre de Ciències)

Dimecres, dia 14 de maig, a les 19 h.
TURBA MUSICI conjunt Instrumental

MUSICA AL CARRER
RECORREGUT DE PLAÇA DE SANT FELIP NERI, A
PLAÇA DEL REI, PUÇA DE SANT JOSEP ORIOL
I PLAÇA REIAL

Dies 26 d'abril i 3 de maig, ambdós dissabte, d'11 a 13 h. del matí.
TURBA MUSICI conjunt Instrumental

PLAÇA DEL REI
Dimecres, dia 7 de maig, a les 12,30 del matí
PURCELL CONSORT OF VOICES

PLAÇA DE SANT FELIP NERI
Dijous, dia 8 de maig, a les 12,30 h. del mati
René JACOBS, contratenor • Konrad JUNGHANEL, llaüt

Per a més informació. Tel. 8461063 i cartellera premsa diària

OBRA CULTURAL 18 CfllXfl
DE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D'ESTALVIS

r RESULTATS DE LES ELEC-
CIONS SINDICALS A SEAT

(Delegats)

Guadalajara, Madrid,

El Prat, Sevilla i Pamplona

Martorell

Zona Franca

UGT

37

11

30

CCOO

13

10

24

Indep. ÜSO CGT CSÜT

l'augment ininterromput de
les rendes i l'afany consu-
mista llargament reprimit
oferien un mercat virtual-
ment il·limitat, amb el per-
sonal disposat a fer cua i a
signar lletres com qui signa
instàncies per triplicat, per
tal de disposar d'un utilitari
que realitzés el somni dau-
rat d'un diumenge-sur-mer.
Fer segons qui, els temps
actuals no són tal vegada
molt més difícils que ales-
hores. Però les coses —cer-
tament— han canviat. La
crisi econòmica ha eliminat
l'excés de demanda capaç
d'absorbir qualsevol oferta
d'automòbils, el merdat s'-
ha encongit i comença a es-
tar saturat, els estocs s'acu-
mulen i vendre no suposa ja
una concessió sinó un es-
forç. Tal com ressenyava
recentment Newsweek, la
majoria d'experts preveuen
un shake-out en la indús-
tria de l'automòbil durant
els anys 80. De la trentena
d'empreses automobilísti-
ques que actualment ope-
ren en l'àmbit no comunis-
ta, d'ací a deu anys la mei-
tat hauran desaparegut.
Tan sols sobreviuran aque-
lles que tinguin la capacitat
- i la fortuna— de sincro-
nitzar la seva organització-
gestió-tecnologia-comercia-
lització amb les noves con-
dicions d'un mercat menys
fàcil que el dels darrers 25
anys.

El fet és que el 1979 la
SEAT ha perdut uns 15.000
milions de pessetes —gai-
rebé mig milió per treballa-

dor— , que els estocs de tu-
rismes assoleixen les
70.000 unitats, que la di-
recció local ha renunciat a
reconduir l'empresa i l'hà
traspassada als directius
de la FIAT, que aquests es*
tan demostrant una cosa
tan increïble com ésser pit-
jors que els anteriors, ï que
les perspectives internacio-
nals de la indústria de l'au-r
tomoció s'ennegreixen gra-
dualment. ,'"

El tema és delicat. Fels
milers de milions d'ingres-
sos en divises que tradicio-
nalment han aportat les ex-
portacions de la SEAT a
una balança de pagament
crònicament feble. Però,
sobretot, pels 32.000 llocs
de treball directes lligats a
la SEAT i, addicionalment,
pels milers de llocs de tre-.
ball de les múltiples indús-
tries de tota mena parcial-
ment o totalment vincula-
des al bon funcionament de
la SEAT. , . tx-

ün daltabaix de la SEAT
constituiria un trauma col·-
lectiu d'unes dimensions
tan esfereïdores que, preci-
sament per això, difícilment
pot produir-se. La qüestió
rau en determinar qui aca*
barà pagant el cost de man-
tenir la SEAT en la Unia de
flotació. En aquest sentit,
hom sospita que no serà la
multinacional que adquirei-'.
xi l'empresa, encara que
només fos per la provada fi*'
delitat de les multinacio-"
nals al principi de només
assistir a les subhastes'
quan hi ha rebaixes. • . |
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TA HA SORTIT EL SEGON VOLUM

«NonoArt»: història a l'abast
CONXITA SOCIAS

«Això és un vas buit que hem de procurar omplir», deia Enric Prat
de la Riba referint-se a la Mancomunitat. Avui, a 1980, també hi
ha molts buits per omplir i Nono/Art Edicions treballa des de fa
prop de tres anys per col·laborar a fer-ho: el resultat del seu
esforç és la «Breu Història de Catalunya»

de Catalunya

Per Sant Jordi de l'any passat apa-
reixia a les llibreries i com obsequi de
la Caixa d'Estalvis de Catalunya el
volum «De l'onze de setembre fins
ara» d'aquesta insòlita història de Ca-
talunya en «còmics». Aquest any, ha
sortit un nou volum, el segon, amb el
títol «Del compromís de Casp als Sega-
dors». L'espectacular acollida que han
rebut ambdós llibres fa obligat l'inte-
rès pels creadors i promotors d'aques-
ta tasca de divulgació de la nostra
història.

Nono/Art és. un col·lectiu de profes-
sionals de comunicació, historiadors,
dibuixants i pedagogs, concretament
Ramon Massó i M.a Kosa Ezquerro,
que s'encarreguen de l'estratègia
creativa i de la coordinació; Anna
McPherson, que investiga la docu-
mentació iconogràfica que cal per fer
els dibuixos amb rigor històric; Leo-
poldo Sànchez Ortiz, dibuixant, i del
guió i la redacció en tenen cura José
Antonio Parrilla i Lluís Vila-Abadal,
amb el qual parlem una estona. . .

-Com va néixer el grup?
-Ens vàrem reunir amb la idea de

fer només el primer volum, el que
aparegué l'any passat, però el propi
treball, que va durar fins a finals
d'estiu del 78, ens va cohesionar com
a grup, i en veure a més a més que la
iniciativa tenia èxit, d'una forma es-
pontània, vàrem decidir continuar
fins completar la Història de Catalun-
ya.

- I com va ser que l'hagués pròmo-
cionat la Caixa d'Estalvis de Catalun-
ya? ' ;

-Bé, un cop feta l'obra havíem de
resoldre una qüestió de comercialitza-
ció. Un llibre d'aquestes característi-
ques costa molts diners i si en fèiem
u tirada reduïda com les habituals

es fan a Catalunya, de cinc o sis
exemplars, ens sortien uns costos

altíssims, a un preu de venda que
hauria voltat les mil cinc-centes pes-
setes. Fer fer-lo assequible, doncs, ca-
lia una gran tirada. Per això vàrem
contactar amb diverses Caixes fins
que la de Catalunya va fer seva la
idea i ens va promocionar el projecte..

-Quina tirada es va fer, doncs, fi-
nalment?

—Fer a la Caixa, cinquanta mil
exemplars, i sis mil més per a les lli-
breries.

—I va resultar bé?
, —Sí, sí, completament. Es van

pràcticament exhaurir tots els exem-
plars*

El segon volum inclou els segles XV,
XVI i XVII, de tCasp als Segadors». ;.

-El segon volum té la mateixa ti-
rada?

-Sí, sobretot pel que fa a la Caixa.
Fer a llibreries potser ha quedat un
pòl més reduïda. També val a dir que
la campanya de promoció va ser molt
correcta i que els mitjans de comuni-
cació ens ajudaren molt. •

:'••««

CSTWAI ARBOM&» 6NTBE ElWOOEft REIAL»ELS P«iaEMT5CAt»LAnÍ,'te/MCTOHf?3£«>> WACOHSTAHT OttTOTS, fet* J
« E G M * 7 & F I N « M i m '

J '^'i-%

Una manera senzilla de fer entendre la història.
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«Les institucions, en general, no
han entès bó aquest tipus d'obres»,
afegeix Lluís Vila-Abadal, «i no en vull
assenyalar cap.» Fer a ells, aquests lli-
bres tenen importància pel seu valor
didàctic, per la seva voluntat de posar
la història de Catalunya a l'abast de
tothom.

-A quin tipus de públic adreceu la
«Breu Història»?

-Diria que a tothom, i més per a
adults que no pas per a infants i ado-
lescents. Hi ha molta gent gran que no
llegeix llibres d'història ni està acos-
tumada a llegir, i que en canvi, a
través d'aquests «còmics», pot arribar
a conèixer i a entendre la nostra his-
tòria.

Fer si després de llegir els volums
que la Caixa ha ofert als seus clients,

roman l'interès per la història, amb-
dós llibres tenen al final una completa
bibliografia de consulta per aprofun-
dir. En ella, hom hi troba noms d'his-
toriadors il·lustres com Rovira i Virgi-
li, Soldevila, Vicens Vives, Regla,
Elliott, Valls i Taberner, etc, comple-
ment excel·lent per a un posterior es-
tudi.

La «Breu Història de Catalunya» no
s'acaba aquí. Hi ha en projecte el ter-
cer i últim volum, el qual compren-
dria des de Guifré el Pilós, probable-
ment, fins al final de la dinastia cata-
lana, és a dir, el compromís de Casp.
Es tracta sens dubte dels segles més
brillants de la història de Catalunya.

-Treballeu exclusivament en això
o hi ha altres obres?

—Hem fet altres coses, per exemple

;• • < • r

el «còmic» «L'Estatut per a la Catalun-
ya Nova» que van distribuir els socia-
listes, i també treballem en campan-
yes electorals i de promoció d'imatge.
Algun membres del grup treballen a
part en mitjans de comunicació, i com
a Nono/Art, ens agradaria poder anar
incidint i actuant en els diversos mit-
jans: premsa, edició, televisió...

En qualsevol cas, davant dels nos-
tres ulls tenim ja un treball ben fet,
senzill i entenedor per a tothom, que
ens apropa una mica més a la recupe-
ració de la nostra història i, com deia
Frat de la Riba, omple buits. Tant de
bo que aquesta tasca no s'estronqui i
que, al contrari, sorgeixin noves ini-
ciatives qué facin possible una cultura
popular. I que comptin amb el suport
de les institucions. •

Cada dia més a prop del primer

Perquè som l'altra manera
de veure les coses

34



Manilla d'oros

La presència
de Jean-Sol
Partre

AGUSTÍ PONS

Jo no us parlaré de Jean-Paul Sar-
tre, el filòsof francès que acaba de
morir, perquè, entre d'altres coses, hi
ha gent més adient per a fer-ho. Par-
laran, han parlat ja, de les seves con-
cepcions filosòfiques — a partir de
Heidegger, Marx, Freud—, de la seva
aportació al coneixement de la histò-
ria de la literatura —els seus treballs
sobre Flaubert, per exemple— o del
seu compromís polític —dins o fora
duna estricta militància.

Prefereixo parlar de Jean-Sol Par-
tre. Jean-Sol Partre és un invent ge-
nial, com tants d'altres invents, de
Boris Vian. Jean-Sol Partre i la du-
quesa de Bovouard es passegen per
«L'escuma dels dies» —una obra tan
corrosiva i divertida com totes les al-
tres de Vian— dalt d'un elefant, iaia
gropa d'aquest animal arriba Partre
per a pronunciar una conferència.
«I·'elefant —descriu Vian- s'obría
camí entre la gernació a grans gam-
bades i els cops sords de les quatre
columnes que s'agitaven sobre els cos-
sos esclafats s'aproximava inexora-
blement. Davant la porta, l'elefant es
va agenollar i els tiradors escollits va-
ren baixar. Amb un graciós saltironet,
Partre va saltar entre aquests i, obrint-
se camí a destralades, avançaren cap
a l'estrada.» Partre és, per a Vian,
j autor de l'«Elecció prèvia abans de
la Nàusea», escrita en paper higiènic

no dentat; de «Tufo», enquadernat
amb tafetà lila i amb les armes de la
duquesa de Bovouard; de «La Carta i
el Neó», cèlebre estudi crític sobre els
anuncis lluminosos; i d'una monu-
mental «Enciclopèdia de la Nàusea»,
de la qual Vian ja en comptava dinou
volums.

És precisament aquesta «Enciclopè-
dia de la Nàusea» la que, en la novel.-
la de Vian, provocarà la mort de l'es-
criptor. Alise, la companya de Chick,
demana al filòsof que ajorni durant
deu anys la publicació d'aquesta obra
monumental perquè Chick gasta tots
els seus diners adquirint les obres de
Partre i s'ha quedat sense ni un ral.
Però, a més, Alise està enfadada amb
Partre perquè l'escriptor ha esdevin-
gut una obsessió per a Chick i, per
tant el seu company ha deixat de ser
lliure. Alise mata Partre d'un mortífer
cop d'un arrenca-cors, una màquina
prodigiosa.

Ara, en el moment de sacralització
de Sartre, pot semblar una obscenitat
recordar aquesta primera mort de
Partre. Però em sembla més obsceni-
tat —entorn d'una de les figures més
obscenes dels últims anys, com ha re-
cordat encertadament Josep Maria
Castellet, des de l'«Avui»— els intents
d'aprehensió d'un cadàver per part
dels qui mai no el pogueren atrapar
en vida. No és sinó una obscenitat la
informació de «France Soir» —un dels
diaris de mes tirada de França— on
amb lletres de motlle es «descobria» a
l'opinió pública que Sartre i Giscard
d'Estaing s'havien cartejat intensa-
ment. Ha calgut el testimoni d'un
proscrit — Cohn Bendit, el jueu fran-
cès que ha tingut prohibida l'entrada
a França- per desmuntar la manio-
bra i aclarir que en una sola ocasió
Sartre va escriure una carta a mà al
president francès per tal d'intentar

solucionar els problemes legals d'un
amic seu, apàtrida. Naturalment, Gis-
card va apressar-se a contestar-li,
també en carta manuscrita.

Però no només la sacralització de
Sartre vé de part del Poder, del Poder
per antonomàsia.'Tothom vol ficar-hi
cullerada: els comunistes francesos
diuen que les divergències de Sartre
amb el PC no eren tantes com sembla-
ven; els catòlics progresistes ens re-
corden el seu «humanisme» -així, en-
tre cometes; els mateixos que l'havien '
acusat de vanitós quan no va accep-
tar la Legió d'Honor i el Premi Nobel
de Literatura ens el presenten, ara,
com el paradigma de la integritat in-
tel·lectual.

Per això jo em quedo amb el Jean-
Sol Partre de Boris Vian. Jo em quedo
amb el Jean-Sol Partre que mai no es
va deixar atrapar, que fumava «bo-
yards» i venia diaris prohibits pel ca-
rrer; que detestava el mesellisme dels
intel·lectuals i l'adulació; que s'esfor-
çava per comprendre cadascun dels
«signes dels temps» que anaven sor-
gint i que ho feia —vegeu, per exem-
ple, les seves darreres declaracions
sobre el moviment feminista o sobre
el fuíur dels partits polítics— amb plé
rigor i sense cap gram de demagògia.

Jo em quedo amb aquest Jean-Sol
Partre. I no em preocupa gaire la «in-
terpretació» o la irradiació de la seva
obra. Com passa sempre amb els
grans genis —de Miquel Àngel a Pi-
casso- l'obra de Sartre, d'alguna ma-
nera, ha passat a formar part de la
nostra cultura més immediata. Mots,
expressions, conceptes i actituds de
Sartre són al carrer i ens pertanyen,
ja, una mica a tots. Per això mateix
em sembla ridícul i obscè que del ca-
dàver de Sartre en fem, ara, un altar,
ell, que va lluitar contra tota mena
d'altars.
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DES DEL 30 D'ABRIL AL REGINA

Núria Candela: Segarra
bé val un espectacle
XAVIER FEBRES
Algú ha arrencat la poesia-espectade de les mans balbes dels
rapsodes amb cantarella. Algú ha fet possible que ens
engresquéssim «escoltant» Jacint Verdaguer, perquò qui el deia
damunt d'un escenari l'havia paït en tota la seva complexitat i no
el declamava només com si es tractés d'una obra de museu-bi-
blioteca, mira'm i no em toquis

Algú, Núria Candela, presenta des
del dimecres 30 d'abril a la nova Sala
Regina de Barcelona un espectacle so-
bre textos de Josep M. de Sagarra:
«Amb la clenxa ben partida i un cla-
vell vermell al trau».

Després d'haver «revisat» mossèn
Cinto, d'haver-ne fet una proposta de
visió diferent en l'espectacle sobre
textos del propi poeta anomenat «En
defensa pròpia» (com s'hagués pogut
titular «Un altre mossèn Cinto, si us
plau», per exemple), Núria Candela
escomet ara Josep M. de Sagarra.
L'un com l'altre, consagrats i fins i tot
relativament populars, havien tingut
en alguns moments problemes de

comprensió amb determinats esta-
ments del seu país.

Seria certament excessiu de dir que
es tracta de recuperar Verdaguer o
Sagarra. Es tracta, en tot cas, d'apro-
fitar adeleradament la possibilitat de
desencarcarar-los, oferta pels muntat-
ges de Núria Candela. I de viure la
possibilitat d'anar al teatre a sentir
poesia, presentada de manera inhabi-
tual i -capteniments a part— sensa-
cional.

Què carat, potser no es tracta de
res! A qui li vagui que hi vagi. I san-
tes pasqües.

-Aquesta vegada he triat de mun-
tar Sagarra per tres raons. En primer

Vaig començar l'any 65 fent teatre, però era molt esclau i no m'agradava treballar
amb massa gent
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He triat en Sagarra perquè m'agrada.

lloc, simplement perquè m'agrada. En
segon,lloc perquè està un xic oblidat!
és un poeta importantíssim. I en ter-
cer lloc perquè no està de moda, els
intel·lectuals no ens l'han, posat de
moda. Uns el desconeixen, els altres
l'han marginat. Passa una mica com
amb Josep Pla. Però a Sagarra no po-
den negar-li una sèrie de valors;
lingüístics, poètics, etc. Sagarra és on
cas insòlit: cronològicament entra
dins del Noucentisme però no té res a
veure-hi, com tampoc amb el Moder-
nisme. Es un cas totalment a part I
només per la riquesa del seu lèxic ja
val un espectacle. ]

«Com els entenc, els dic»-4}'

-Com veus tu les diferències entre
els rapsodes de cantarella, els decla-
madors clàssics, i la teva feina? ;

-Són dues maneres diferents d'in-
terpretar una cosa. Depèn de com ca-
dascú entén aquella poesia. El que em
diuen els poemes condiciona la meva
manera de dir-los. Com els entenc, «1*
dic. No busco els aplaudiments, m
vull fer trampes. No vull enfocar un
recital de poesia amb un prisma tea-
tral. Vull retornar a la nuesa de la pa-
raula sola, perquò la paraula té valor
per ella mateixa. Fins i tot eliminaria
l'acompanyament musical. *

-Hi ha un fil explicable en la ma-
nera de muntar aquest espectacle so-
bre textos de Sagarra? "&•

—Hem procurat aplegar els texto*
per afinitats. Comencem amb uot
acords de piano de la cançó que ?*
popularitzar Emili Vendrell cap ***
anys 50 sobre un poema de Sagarra:
«Amb la clenxa ben partida / i el cla-
vell vermell al trau»..., que és el qj19

dóna el títol de l'espectacle. Després,:



conjuntament amb l'altre protagonis-
ta de l'espectacle que és Josep Mon-
tanyès, passem a fragments de la pro-
sa de Sagarra. Hem triat «L'Hostal de
la Glòria», «Vida privada», un tros
d'un article periodístic de la sèrie «Ca-
fè, copa i puro», etc. Aquest últim
fragment que parla de dates nadalen-
ques ens permet d'enllaçar amb el seu
famós «Poema de Nadal» i entrar el
capítol de la poesia. No cal dir que hi
ha més poesia que prosa. Fer exem-
ple, apleguem en el muntatge els as-
pectes satírics (el poema «El gran sa-
pastre de la fam ibèrica» publicat a
«El Be Negre» i dedicat a Lerroux)
amb els aspectes polítics i patriòtics
(«La campana de Sant Honorat» dedi-
cat a l'Onze de Setembre). Volem do-
nar també importància a l'estètica de
l'escena a través d'algunes peces de
mobiliari i de la nostra indumentària.
Sagarra és molt colorista i lluminós,
cal que es noti. D'altra banda, serà la
primera vegada que recitaré sense
micròfon i amb una altra persona, a
més del músic que ens acompanya al
piano i a la flauta, Josep M. Pladevall,
amb el qual ja fa anys que treballem
junts.

-Quin ha estat el procés d'elabora-
ció d'aquest espectacle?

-Hi treballo des de l'estiu del 78,
fent i desfent, lligant i deslligant. He

llegit molts estudis i critiques sobre
Sagarra, però al capdavall em guio
molt pel que a mi m'agrada. Tot i això
no puc ignorar els poemes més repre-
sentatius de Sagarra i els incorporo
encara que no em vagin. Em resulta-
va més fàcil de treballar Sagarra que,
per example, Maragall perquè ja el
coneixia més i estava més a prop de
Verdaguer, el meu espectacle ante-
rior. Sagarra és un home de senti-
ments, com Verdaguer, mentre que
Maragall és més de conceptes, més fi-
losòfic. Sagarra, com Verdaguer, té
un lèxic més àmpliament català, in-
corpora el vocabulari dels poblets i de
marina, mentre que Maragall és més
barceloní en aquest sentit. Maragall
és el nostre gran poeta d'idees.
Després d'això si que faré Maragall,

—Des de quan t'has especialitzat en
aquest tipus de recitals?

—Jo vaig començar l'any 65 fent
teatre, però era molt esclau i no m'a-
gradava treballar amb massa gent.
Volia treballar sola, fer monòlegs. Pe-
rò vaig començar muntant recitals de
poesia a Sabadell. El primer va ser
l'any 65, a l'auditori de la Caixa d'Es-
talvis; encara ho feia en castellà i ca-
talà. Ho havia de compaginar amb la
feina: primer despatxava a la botiga
de casa, després vaig treballar a una

fabrica de neveres. A una mútua d'as-
segurances, a una immobiliària ve-
nent terrenys, de mecanògrafa... A
partir del 76 ja només m'he dedicat a
això, però compaginant-ho encara
amb donar classes de català i de de-
clamació per a infants. L'any 76 vaig
començar a muntar l'espectacle de
Verdaguer per encàrrec del Grup Sant
Jordi de Castellar del Vallès i ja em
vaig embrancar amb aquesta mena de
recitals monografies. Però passa que
no arriben al gran públic, la gent no
està acostumada a aquest tipus d'es-
pectacle. Fer aquests recitals sense
que se't coneix! i sense suport de la
ràdio i de la televisió... Del muntatge
«En defensa pròpia» de Verdaguer n'-
he fet 70 representacions, considero
que li ha faltat divulgació, recolza-
ment. Encara hi ha una certa aversió
envers Verdaguer, perquè el veuen
com un capellà, un poeta d'estampe-
t a . . . , , . , , . . , " . • • • .

-Has pensat de fer algun recital
d'aquesta mena sobre un poeta con-,
temporani? ' -•«

-Sempre he volgut fer un recital
de poesia de Joan Vinyoli, però em fa
por que siguéssim quatre gats. Ara, a
mi m'agrada molt Vinyoli. Si hi ha un
poeta amb el qual m'identifico més és
amb Vinyoli. Es el meu poeta. •

Llibres PERE ANGUERA

ENQUIST, PER OLOVJ Nit de
tríbades. Ed. 62. El galliner,
53. 78 ptes.

L'obra clau d'un dels més importants dramaturgs suecs coetanis, tra-
duït directament per Jem Cabanes. L'obra fou estrenada amb força èxit pel
Teatre Lliure i planteja una situació de relacions afectives home/dona, inspi-
rada en un fet de la vida de Strindberg. • '

FABRA, POMPEU: La llengua
catalana i la seva normalitza-
ció. Les millors obres de la li-
teratura catalana, 28. 181
Pt68.

Edició preparada per F. Vallverdú de 12 escrits de Fabra sobre ortogra-
fia i els problemes que plantejava el redreçament del català com a eina vehi-
cular de cultura escrita. El valor dels textos és doble, pel seu contingut doc-
trinal i per facilitar l'accés a la lectura d'uns treballs pràcticament descone-
guts. . , • . . . • . . • • • • . . -V;; •

MANENT, ALBERT: Jaume
Bofill i Mates/Guerau de Liost.
Ed. 62. Llibres a l'abast, 150.
217 ptes.

Com indica el subtítol, «l'home, el poeta, el polític», el llibre és alhora
una biografia i una primera aproximació crítica a l'evolució ideològica i a la
participació en la política activa per una banda i la trajectòria literària per
altra d'un dels homes més valuosos del Noucentisme català, per la integritat

jpersonal i per'la vàlua de l'obra. • - . . . . .• >
CONNOLLY, JAMES: Naciona-
lisme i socialisme. Ed. La Ma-
grana. Alliberament, 9402 ps.

Un conjunt de textos en els quals es lliga la lluita per la llibertat nacional
amb la de classe, elaborat per un dirigent irlandès executat el 1916. Les
aportacions teòriques hi són més aviat escasses, però en canvi resulta simp-
tomàtic de la formació d'un estat ideològic.

CARTER, RON: Els orígens de
la història. Abadia de Montse-
rrat. El món del saber, 2. 64
Ps.

un bon resum d'introducció a la història antiga, plantejat de forma di-
dàctica per als infants, però amb un alt rigor conceptual i de contingut. Les
il·lustracions i el vocabulari agilitzen i afavoreixen la lectura i comprensió
de l'obra. , ,
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Cultura en joc JOSEP MARIA CARANDELL

Procés a la cultura catalana (II)
Tornem avui, per segona vegada,

al llibre de Patrícia Gabancho «Cul-
tura rima amb confitura» —bases per
a un debat sobre la literatura catala-
na— , d'Edicions 62. És, repetim-ho, el
llibre més punyent que sobre la pro-
blemàtica de la nostra cultura ac-
tual existeix avui al mercat. Llibre
polèmic, vol alhora excitar a la polè-
mica, explicitant les qüestions que
rauen amagades sota el discurs més
o menys triomfalista de la nostra so-
cietat i dels seus portaveus.

La <aresistència» al franquisme,
se'ns diu al llibre, per exemple, ha
estat i és la «mare de tots els vicis»,
car a causa d'ella s'han publicat i
lloat tota mena de llibres no pel seu
valor intrínsec sinó perquè estaven
escrits en català. Els joves, se'ns diu
també, han pogut publicar fàcilment
perquè es necessitava una nova lle-
va que assegurés la continuïtat de la
nostra literatura, malgrat no fossin
els seus llibres obres d'un cert nivell.
Els crítics, per la seva banda, han
estat tous en la seva crítica, i sovint
han cercat més l'amistat de l'autor
que no pas la justícia.

PREMIS A DOJO

Tot això, en línies generals sem-
bla cert. S'han repartit premis a do-
jo, els autors han afalagat els crítics
per obtenir bones avaluacions, els
crítics —amb manca de criteris—
han empastifat el país amb la parau-
la més indiferent: «important» referi-
da a tothom, els editors no han mi-
rat prim, els qui tenen algun poder
cultural han cantat la palinòdia per
tal d'obtenir-la els mateixos. Es po-
dria dir que l'avaluació de la tasca
cultural i principalment de la literà-
ria, és aquí d'una notable falsedat.
Això és el que manifesta amb insis-
tència aquest petit llibre de la Ga-
bancho.

No cal dir que hi trobaríem mol-
tes excepcions. No són poques les
ocasions en què hem sentit a dir:
«Caram, com es carrega aquest crític
a tal autor», «Has llegit el que escriu
l'autor X sobre l'autor Zl?». Les pica-

baralles són virulentes en el nostre
petit món cultural. Fa ben poc hem
assistit a una de les més lamenta-
bles: la que ha enfrontat Terenci
Moix amb Jaume Melendres. Desco-
nec l'origen exacte d'aquesta lamen-
table polèmica, que sembla de ca-
ràcter personal, però si jutgem pel
que hem vist escrit, el traductor del
«Hamlet» es nega a acceptar la més
mínima crítica per part del crític de
«Nuevo Fotogramas». En el llibre de
la Gabancho se'ns diu —per part
dels que hi intervenen— que els crí-
tics no han d'ésser paternalistes. Pe-
rò, quan no ho són... Qui ha exercit
de crític en aquest país —Joaquim
Molas ho diu molt bé— coneix el risc
de dir el que hom pensa: que l'autor
no et saludi mai més.

EL PETIT CERCLE TANCAT
Jo, això, no ho veig fàcil de solu-

cionar, com tampoc no ho veu
Narcís Comadira (pel meu gust el
que diu coses més encertades i rea-
listes en les seves declaracions a
Patrícia Gabancho), entre altres co-
ses perquè en la nostra petita socie-
tat cultural són els mateixos els au-
tors i els crítics, els promotors i els
qui tenen poder a l'Ajuntament o a
la Generalitat o alguna altra institu-
ció. És un cercle tancat del qual no
podrem sortir-nos-en si no es cerca
la solució a una altra banda.

Jo crec que només dinamitzant la
vida cultural és possible situarse en
una nova posició que superi el munt
de falsificacions en el qual ens tro-
ben. Des de fa mesos jo m'he dedi-
cat, amb més o menys encert, a in-
sistir sobre aquesta necessitat i a do-
nar alguns camins de possible sorti-
da. He insistit que la tasca cabdal és
la de retrobar la funcionalitat de la
cultura, en la necessitat de crear en-
tusiasme per ella i aspirar a l'obra
ben feta (revifant, per dir-ho així
les respectives actituds de renaixen-
tistes i noucentistes), en corregir els
anomenats intel·lectuals llurs opi-
nions sobre la ciència (car només
pensen en les arts i les anomenades
ciències humanes), en prendre cons-

ciència que no sóm un país ric i que
cal treballar per la cultura amb més
esforç que diners, en cercar solu-
cions imaginatives. Sé que és com
fer discursos al desert. Però jo no
crec que el camí de la cultura hagi
d'ésser com el camí 4el consum: no
són els èxits ràpids i sorollosos els
que interessen.

UN LLIBRE D'INTERÈS V
El llibre de la Gabancho m'inte-

ressa, i pot interessar molta gent, no
d'una manera inmediata, no amb
una polèmica que trasbalsi els fona-
ments de la nostra vida cultural. És
una crida a la consciència, un recor-
datori difícil d'oblidar i que anirà
produint els seus fruits. Continuaran
parlant de literatura catalana, fins i
tot públicament, gent que no llegeix
ni un llibre en català, però que es
considera jutge de totes les coses;
continuaran els autors visitant els
crítics per a obtenir una bona críti-
ca; continuaran els crítics usant el
mot important en totes les ocasions;
continuarà la societat deixant-se en-
ganyar per ídols de cartró pedra o
per ombres d'ídols —com un Miró,
que fa vint anys que no té ni una
mala nova idea pictòrica, com un
Pau Casals com a compositor, etcè-
tera—. Però poc a poc anirà sortint
la veritat, amb més dificultat aquí
que a les cultures germàniques o an-
glosaxones i, fins i tot a la castella-
na. . •>...•'•••;• i'-.'-

Penso que no és solament la peti-
ta classe cultural la culpable del
triomfalisme. El llibre de la Gaban-
cho s'hauria de completar amb la
nota que hi ha un catalanisme difós
en tota la societat que tot ho troba
extraordinari, si és català. Qui viu
en el món de la cultura coneix la di-
ta de Larra, vàlida aquí: «Escriure a
Espanya és plorar», i moltes vegades
anima els altres pequè sap que l'au-
tor es troba sol i desprotegit. Són
d'altres els qui lloen sense saber per-
què, sense preocupar-se de res, sen-
se llegir mai cap llibre. A qui li agra-
da la literatura no li és tan fàcil no
trobar algun valor en el que llegeix.
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Cinema

Hitchcock, el
mestre del
«suspense»
ANTONI KIRCHNER

Era un home d'ordre. No volia que
cap dels objectes que l'envoltaven es-
tiguessin fora del seu lloc. Fill d'un
botiguer d'una petita població del
comtat d'Essex, en la seva infantesa
va quedar impressionat per dos fets
que, hom pot creure-ho així, van po-
der resultar significatius en la seva
carrera cinematogràfica. D'una part,
el seu pare, quan ell tenia cinc anys,
un bon dia el va enviar a la comissa-
ria del districte amb una nota pel cap
de policia en la qual pregava que el
tanquessin —cosa que van fer durant
cinc minuts— per una entremaliadura
que havia comès. Des d'aleshores, se-
gons va manifestar en més d'una en-
trevista, sempre ha tingut por de la
policia. I, també els seus pares, van
decidir que tingués una educació ig-
nasiana, la qual cosa, suposem, va
comportar una propensió a veure en
les actituds de la vida un senyal pe-
rentori de «suspense».

Precisament d'en Hitchcock tothom
recordarà sempre que era el mestre
del «suspense» cinematogràfic; la qual
cosa no deixa de ser veritat però no és
l'única aportació d'ell al cinema, i el
mateix Hitchkock era un home que no
resistia les situacions de «suspense*.
«Una nit —va escriure en el seu llibre
de memòries la seva esposa— vaig co-
metre la imprudència de fer un sou£
fle. I dic que era una imprudència
perquè vaig demostrar que no conei-
xia bé el meu marit. Ell arribà d'un
rodatge a temps de deixatar les clares
dels ous, després observà com feia el
Rotlle de la pasta i el ficava dins del
forn. Vaig posar el rellotge en hora i
en girar-me vaig veure que Hitch no
apartava els ulls del forn. "Vet ací el
drama —va murmurar, com si un to
de veu massa alt pogués dificultar la
crescuda de la pasta— què està pas-
sant darrera de la porta d'aquest
forn?" Per fi va sonar el timbre i và-
rem obrir el forn. El souffle estava

No sols dirigia els actors, sinó també els espectadors.

perfecte però el meu marit estava fet
una coca. "No més souffles —va dir-
me amb veu tremolosa— fins que tin-
guem un forn amb la porta de vidre."
Com poden veure, el meu marit no pot
sofrir el suspense.»

Mestre de la intriga, coneixia per-
fectament la tesi que a l'espectador li
agrada avançar-se al que està veient.
Els agrada de sentir i saber què és el
que vé darrera. I deliberadament ma-
nejava aquest fet per controlar els
seus pensaments. D'en Hitchcock s'ha
dit, i és ben veritat, que no sols dirigia
els actors sinó que també dirigia els
espectadors. I així, a la vegada que
orientava els espectadors en una di-
recció després feia derivar cap una al-
tra fins aconseguir mantenir-los com
més allunyat possible del que real-
ment anava a succeir.

Per sempre més recordarem les
obres policíaques, les d'intriga, les de
«suspense», l'humor que anva deixant
caure com a gotes profilàctiques en
els nostres ulls d'indefensos especta-
dors. Títols com «Rebeca», «Recuer-
da», «Sospecha», «El nombre que sabia
demasiado», «39 escalones», «Vértigo»,.
«Con la muerte en los talones» i, molt
especialment, «Los pàjaros» i «Psico-
sis» donaran a conèixer a les futures
generaciones d'espectadors una ma-
nera d'entendre el cinema molt pecu-
liar: un domini de la tècnica, especial-
ment del muntatge, com sols podia te-
nir un home molt ordenat i una des-
tresa en conduir les emocions dels es-
pectadors com sols un deixeble dels
jesuïtes n'és capaç.

LES MILLORS PEL·LÍCULES

«Alarma en el expreso», «39 escalones»
(primeres versions angleses), «Sabo-
taje», «Rebeca», «Naufrago», «Encade-
nados», «Enviado especial», «La venta-
na indiscreta», «Crimen perfecto», «Ex-
tranos en un tren», «La sombra de una
duda», «Con la muerte en los talones»,
«Los pàjaros», «Vértigo», «Marnie la la-
drona», «Psicosis», «Frenesí». .
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Teatre
La Cuina,
fi de la
segona part
ANTONI BARTOMEÜS

August Santacana comentava, en
acabar la representació, que s'ha con-
solidat el primer local de Barcelona
dedicat a les varietats i el music-hall.
Que no es poden fer més provatures,
que això ha de ser així, i que si s'in-
tenta variar la línia del local se'n pot
anar tot en orris. Aquesta opinió,
quan acaba d'estrenar-se al darrer es-
pectacle de la segona temporada, pot
amagar, si bé es mira, l'existència de
punts de vista diversos dins del coi-
lectiu que dirigeix La Cuina de les
Arts. Punts de vista o «tendències», si
voleu.

Segons ell, s'han cobert els objec-
tius fixats per aquest any, encara que
el propòsit és de no aturar-se aquí.
Cal, però, retrocedir a l'inici de la
temporada i anar a parar a la roda de
premsa que el col·lectiu (Jordi Fàbre-
ga, Antoni Calderón i August Santaca-

Després d'un temps de provatures La Cuina pensa consolidar-se definitivament
propera temporada. ••.*•,

na) oferia a manera de presentació.
Deien, aleshores, que la idea era fer
dos espectacles de varietats i, a conti-
nuació, presentar espectacles d'un sol
art, ja fos mim, màgia o circ. Seguint
per aquest camí, en el programa de

mà de la segona estrena, cap a finals
de gener, explicaven que «aquest és el
segon i últim espectacle de music-hall
d'aquesta temporada i després us ofe-
rirem espectacles complets de clown i
mim, per avançar en la recuperació

Encreuats núm. 57 JORDI FORTUNY

HORITZONTALS: 1. Consonant doble. Onomatopeia d'una
bona plantofada. — 2. Motiu per a moure's d'un lloc a un al-
tre. - 3. Ciència que estudia els peus d'atleta. - 4. Anar més
depressa que al trot. Consonant. — 5. Al bell mig de la cala.
Consonant. Dit d'una persona obtussa i espessa. — 6. El seu
oli és un purgant ben fastigós. Així comença l'Eneida. Conso-
nant. - 7. Buida el galliner i omple els lavabos, al revés. - 8.
Així comença el zodíac. La ena es una consonant ben d'aquest
tipus. - 9. Cada escala en té uns quants. Si hi teniu pa, no us
adonareu de gaire. - 10. Les dues últimes del primer. Dit del
vi que no és ni blanc ni negre. - 11. Consonant. Té molta fa-
ma entre els pops. - 12. Cotxe italià que no s'ha desenvolu-
pat del tot. - 13. Una vocal i una consonant.

VERTICALS: 1. Dues consonants i una vocal. — 2. Aconse-
guiré un flirt. Treu la brutícia. — 3. Circumscriure a un lloc
determinat. - 4. La de Brussel·les és petita i verda. El sindi-
cat dels cocos. Mitja poma. - 5. Entre Alemanya i Rússia.
Imprescindible per a coure pizzas, al revés. — 6. Fermentant
el seu suc es fabrica la sidra, al revés. Dit del pit que no es di-
verteix gaire. — 7. Dit de una gatera a la qual s'hi ha calat
foc. Humiteja la roba. - 8. Eviten la separació de dues coses
que tendeixen a separarse. Ho és l'Empire State. - 9. Més de
mig dia. Consonant. Va en un vaixell, però no és mariner. -
10. Vocal. Li agrada llepar el sucre, al revés. Consonant. —
11. Dues consonants que limiten societats.

SOLUCIÓ ALS ENCREUATS NÚM. 58

HORITZONTALS: 1. V. S. F. B. - 2. Parèntesi. - 3. COL
Aleta. - 4. Túnel. siL. B. - 5. indret. Alar. - 6. seitroS. Ema.
- 7. Asn. Idèntic. - 8. N. As. uO. SE. - 9. Arrera. V. Tr. -
10. Tercera. - 11. Em. Et

VERTICALS: 1. P. Tisana. - 2. Vacunes. R. - 3. Rondinar.
seierT. Setè. - 5. N. Leri. Rem. - 6. Ta. toD. Ar. - 7. Fels.
Seu. C. - 8. Seia. Novo. - 9. Bitllet. Re. - 10. A. Amistat. -
11. Bracer.
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d'aquestes arts, estimulant-ne així la
seva difusió escènica». I, efectiva-
ment, pel març. La Cuina posava en
marxa una mena de monogràfic dedi-
cat al circ que, combinat amb actua-
cions al carrer dels mateixos artistes
(era una delícia veure actuar Leo Bas-
si a la Rambla, Àngela Fiorenzani a la
Sagrada Família, o el clown Sergio
Bustric a la placa del Sol, per exem-
ple) constituí una iniciativa certament
estimable i que molt probablement es
repetirà l'any que ve. Aquí, però, s'a-
cabà l'invent. I ara, qui sap si d'una
manera una mica precipitada, es clou
ja la temporada amb un darrer espec-
tacle que torna a ser de varietats. No
es tracta d'aigualir res, però sí de fer
constar un cert replantejament en la
programació que, des de fora, no es
veu ben bé a què pot haver estat de-
gut; si no és que es pensés que un mo-
nogràfic de mim, és un dir, limitaria
l'abast d'un públic que La Cuina sem-
pre ha dit que volia ampli.

Així, doncs, Crema d'il·lusions (1)
repeteix la fórmula de la successió de
números diversos (còmic, circ, màgia,
mim i malabars), aquesta vegada in-
troduïts per un mim, Jonet, prou sub-
til com per a fer-se notar. Del conjunt,
sens dubte més discret que d'altres
vegades, val la pena de ressaltar-ne
l'apartat de circ; realment, l'actuació
d'Alain Chipot (antic component del
Centre Dramatique de la Courneuve) i
Llorenç Vendrell constitueix el núme-
ro més espectacular i agraït d'aquesta
Crema. Prenent el trapezi gairebé com
a excusa, els actors juguen la carta de
la fantasia, tot buscant «les imatges
flotants que es fixen». Tal vegada
només sigui una nota. En tot cas, pe-
rò, més enllà de l'equilibri i l'esforç
dels trapezistes, hi ha una intenció es-
tètica i formal que és la que dóna for-
Ça a l'actuació.

En resumir aquesta segona tempo-
rada, August Santacana insisteix que
La Cuina no ha volgut experimentar
res, perquè no és aquest el motiu de
l'existència del local. S'han donat al-
gunes oportunitats (aquell grup de
claqué del primer espectacle, per
exemple), però la base ha de ser sòli-
da i amb garanties, encara que, se-
gons sembla, cada dia és més difícil
trobar gent. «L'espectacle - d i u - no
Pot fallar». I la veritat és que no ha
fallat; o gairebé no ha fallat. •

(1) Crema d'ILltuion·, espectacle de varietats amb
Jonet, Llumaa, Alain Chipot i Llorenç Vendrell, Aladi-
n°. Pere Noguera, Roti Andreys. (La Cuina de les Artt,

Música
L'agresivitat musical
JORDI GARCIA SOLER

No vaig voler referir-m'hi de mane-
ra immediata, per tal de no incórrer
en la manipulació més o menys inte-
ressada d'uns fets tràgics, però no em
puc estar de fer-ho ara,, quan ja han
passat algunes setmanes i el comenta-
ri pot ser, per tant, molt més seré i
distanciat que no aleshores. Perquè la
mort de la jove Marta Tormo a Mont-
juïc, com a conseqüència dels inci-
dents provocats amb motiu de l'actua-
ció de Pecos, així com els incidents
violents succeïts a Badalona coinci-
dint amb el concert que hi protagonit-
zà The Police, són prou importants
perquè ens n'ocupem seriosament, so-
bretot quan sabem que no foren uns
accidents aïllats i inesperats, sinó que
tots els qui seguim amb un rafrifoi d'a-
tenció el món musical sabíem que
tard o d'hora els hauríem de viure.

D'un cert temps ençà estem assis-
tint a un augment perillosíssim de
l'agressivitat i la violència a les mani-
festacions musicals que es celebren a
casa nostra, sobretot als concerts roc-
kers. Aquest augment de l'agressivitat
i la violència té motivacions molt di-
verses, entre les quals podríem es-
mentar tant la situació de desil·lusió i
de desconcert en què es mouen sec-
tors cada dia més grans de la joventut
com les mateixes característiques de
les manifestacions musicals, en les
quals els organitzadors massa sovint
obliden gairebé del tot les normes més
elementals de seguretat, creen un fals
ambient d'inseguretat, desconfiança
i manca de confortabilitat, i pro-
mouen unes formes de conducta inci-
tadores de violència. Si hi afegim *el
fet que alguns comentaristes musicals
han arribat a fer de l'agressivitat una
mena de qualificatiu positiu i que hom
ha estimulat modes que la tenen com
a norma inspiradora suprema, està
clar que els fets recentment succeïts a
Badalona i a Montjuïc són perfecta-
ment lògics i responen a tot un plante-
jament del fenomen musical, basat en
la condició de forma d'alienació d'uns
sectors jovenívols cada vegada més
decebuts i marginats.

Quan la música esdevé un mer pro-
ducte comercial manipulat amb habi-
litat per les grans empreses transna-
cionals de la indústria discogràfica, i
quan aquestes empreses tenen com

objectiu únic la recerca constant
d'uns guanys econòmics cada dia més
grans i no dubten a emprar els mèto-
des més grollers per aconseguir-los,
no és gens estrany que s'arribi a una
situació com l'actual. Perquè bona
part de la música de gran consum ac-
tual no és res més que la canalització
d'una agressivitat acumulada i que és
el producte de frustracions personals i
socials molt lògiques. En comptes
d'ésser fidel a la seva condició de ve-
hicle artístic de comunicació i expres-
sió, la música de consum ha esdevin-
gut ja, mitjançant la manipulació des-
carada de què és objecte, una mena
de factor desencadenant de violència,
sovint amb conseqüències tràgiques.

Ultra l'exigència de les lògiques
mesures de seguretat imprescindibles
en qualsevol concentració pública
-fixació taxativa d'un nombre mà-
xim de possibles espectadors, control
dels sistemes necessaris per a les sor-
tides d'emergència i per a l'extinció
d'incendis, exigència d'una conforta-
bilitat mínima per part dels assistents,
control de la quantitat de localitats
posades a la venda...-, cal arribar a
crear també una mentalitat que ajudi
a bandejar l'agressivitat i la violència
a les manifestacions musicals. I això
passa, lògicament, per la recerca d'u-
nes normes de convivència que no fa-
cin possible fets com els esmentats
abans, i que massa sovint estan moti-
vats per la mateixa concepció de la
música com a vàlvula d'escapament,
com a recurs alienant davant d'una
realitat quotidiana decebedora i frus-
tant. •

ESPORTS
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Religió

El moment
actual de
l'Església
holandesa
JOSEP BIGORDA

«Fel que sembla, s'ha tancat la fase
d'experimentació eclesial», afirma Ed-
ward Schillebeeckx, el gran teòleg ho-
landès, al llarg d'una entrevista que
acaba de publicar el setmanari «Ec-
clesia».

Edward Schillebeeckx, en les con-
verses que mantingué la tardor passa-
da amb la Congregació de la doctrina
de la fe, constatà que les discrepàn-
cies existents entre la seva posició i la
de la Cúria romana tenien una causa
doble: d'una banda, la metodologia no
és la mateixa, i, de l'altra, són molt
diferents els espais culturals on es
mouen respectivament el teòleg de la
Universitat de Nimega i els teòlegs cu-
rials. Amb tot, Schillebeeckx continua
treballant de manera infatigable. I el
mateix desitja que facin tots els teò-
legs sense que es deixin atrapar ni pel
recel ni per l'autocensura.

Parlant de l'Església del seu país, el
teòleg de Nimega manifesta que «l'e-
piscopat holandès ha tingut una expe-
riència forta, i ha signat un document
sinodal, cercant una unió». Amb
aquesta actitud —puntualitza— s'arri-
ba a «la fi de moltes experiències i to-
leràncies. Alhora que queden despla-
çades les tensions».

«La tensió que hi havia entre Roma
i Ultrecht —afegeix més endavant—
s'ha transformat ara en un contacte
difícil entre la jerarquia episcopal i
una part del poble, sobretot de les co-
munitats de base més actives i dels
cooperadors pastorals. Fins ara els
nostres bisbes seguien una política de
tolerància i experimentació per tal de
no perdre el contacte eclesial amb la
base. Ara tot això esdevé problemà-
tic».

Reconeix l'entrevista que han exis-
tit excessos en l'experimentació, però
«molts d'aquests excessos eren els
propis d'una Església en plena vitali-
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tat». Reconeix també, però, que la po-
sició dels bisbes holandesos és molt
difícil i que no és pas el moment de
fer més pregon el .seu conflicte de
consciència.

Malgrat les dificultats, Schille-
beeckx no pensa pas que sigui possi-
ble un cisma a Holanda. «Les nosal-
tres comunitats -diu— guarden una
experiència molt marcada del que sig-
nificà per al país la divisió dels cris-
tians. El moviment ecumènic té una
gran vitalitat. No seria realista, al
marge de la catàstrofe que comporta
un cisma, provocar una divisió per a
tornar començar altra vegada la re-
cerca de la unitat».

En preguntar-li per què el cardenal
Alfrink, ja jubilat, no fou convidat pel
Papa a prendre part en el Sínode de

l'Església d'Holanda, Schillebeeckx
fa: «Es una pregunta que esdevé per a
mi una incògnita. Desconec les causes
d'aquest oblit. Personalment hauria
celebrat la presència a Roma d'un ho-
me benemèrit que coneix a fons els
problemes de la nostra Església i que
ha maldat de manera extraordinària
per mantenir la unitat interior i les
bones relacions amb l'Església de Ro-
ma.» ^

Mirant l'esdevenidor, Edward Sent*
llebeeckx pronostica: «Em sembla què
s'aproximen temps difícils. Tanmateix
cal confiar en Déu i en l'Església». £
conclou reafirmant la seva voluntat
de servei incondicional a l'evangelit-
zació i a la Paraula de Déu. «Aquí rau
—sentencia— la grandesa de la Teolo-
gia». • I

Esports

Una vella, coneguda i fastigosa ókx]

ENRIC BANERES

El futbol espanyol s'ha convertit en
una excel·lent fàbrica d'escàndols. Si
en molts aspectes sembla que no es-
tem en condicions de competir amb
aquesta Europa mitològica que volem
que ens obri les portes, en matèria de
corrupció esportiva estem ben bé en-
tre l'élite internacional. El demostra-
ble intent de suborn en el partit
Màlaga-Salamanca, és un fet que in-
clou més gravetat que no el que s'ha
produït a Itàlia amb el descobriment
d'una xarxa d'apostes clandestines. Al
cap i a la fi, això de les juguesques il·-
legals és un frau a la hisenda pública
que està a l'abast de qualsevol «xoris-
so» de guant blanc mentre que la co-
rrupció descoberta en el futbol espan-
yol suposa violar tots els principis de
l'ètica i l'esperit esportiu. «Spain is
different», ja se sap.

Que un club que travessa una deli-
cada situació esportiva recorri a pro-
cediments deshonestos per avantatjar
els seus rivals, és una greu picardia
que cal sancionar amb la màxima se-
veritat, però cal reconèixer que
aquesta situació no s'hauria produït si

en el futbol i en l'esport espanyol no
es donessin unes magnífiques condi-
cions per a la pràctica antiesportiva.
La corrupció no sols rau en comprar
un partit sinó en observar un capteni-
ment global que atempta l'esperit es-
portiu i sorprèn la bona fe dels afeccio-
nats que cada diumenge van en mas-
sa als estadis o es deixen més de mil
milions de pessetes en les travesses.

El directiu que compra un partit ós
un poca-vergonya, en això estem tots
d'acord. Però el directiu que fa obse-
quis als" àrbitres, el que pressiona a
través d'influències en la Federació^
a través de campanyes en els mitjans
informatius per tal que afavoreixin d
seu equip, £no és tan poca-vergonya 0
més que l'altre...? Aquí n'estem tips,
de veure que un entrenador o un pre^
sident arremet contra l'àrbitre que ó%
ha equivocat en contra del seu equip
mentre que lloa i posa com exemple al
qui s'equivoca en contra del seu rival^í
Pitar un penalty contra el meu equipi
és signe d'ineptitud arbitral, pitar-lo a>
favor, ni que sigui treient-se'l de la?
màniga, és senyal de mesura, seny
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tsavoir faire». El fet dolent és que
aquesta mentalitat ja s'ha estès entre
els afeccionats i, en aquests moments,
qualsevol seguidor d'un equip es re-
geix per uns esquemes semblants.

És més: si es demostra que la co-
rrupció afecta un equip que no és el
d'un mateix, cal estirar la manta i
arribar fins a les últims conseqüèn-
cies. Quan existeixen indicis que la
maniobra deshonesta implica el propi
equip, cal silenciar-la ò cal desacredi-
tar qui formula là denúncia, tot i sa-
bent que tots ens fem còmplices del
«anxullo». . .' s . !

M'imagino que hi deu haver algun
president honrat en el futbol espan-
yol, encara que eí panorama convida
a l'escepticisme. La majoria d'aquests
Presidents saben que qualsevol esforç
que realitzin per aixecar el club, bé si-
gui en l'aspecte econòmic 0 en el so-
cial, no val res si això no va acompan-
yat d'èxits esportius.- La temptació
d influir per tal que els resultats s'in-
clinin en benefici propi, exigiria dels
directius dels clubs espanyols una ho-
Qestedat fora de tot dubte, cosa q\xe
110 es dóna en gairebé cap club.

En general, els directius dels clubs
son homes que han fet fortuna de for-
m a ràpida 0 sovint fosca, ambiciosos/
amb afany de notorietat 1, en molts
casos, coneixedors dels ressorts que
cal manejar a fi d'assolir l'èxit ràpid.
*er acabar-ho d'adobar, pel damunt
j aquests clubs existeix una federació
Qesacreditada tant com entitat, com
Per les persones que la integren, una
tederació que maneja mill milions de
Pessetes de l'erari públic sense retre'n
c°mptes, que té. un ampli i dens

La corrupció en el futbol espanyol és un
gol constant a l'esport.

«currículum» d'escàndols, que incom-
pleix els seus propis reglaments una i
altra vegada, que irradia una imatge
de poca seriositat i d'irresponsabilitat.

£1 terreny està abonat per a que
sorgeixin els «tangos», la corrupció i la
porqueria que, de moment, només es
coneix quan els implicats són equips
que formen el proletariat del futbol
espanyol perquè, com el Màlaga o el
Salamanca, són els qui tenen menys
poder i menys influències per a tapar
boques i per a exercir pressions i ame-
naces, però res no tindria d'estrany
que aviat comencin a descobrir-se els
escàndols, els tripijocs i els embolics
quan els implicats siguin clubs «pode-
rosos».
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Làlbum que recull el concert que Tete Montoliu ens va oferir al Pa-
lau de la Música Catalana li r p
el dia 8 de maig de 1979- OiïCilLItí

Per vós, si llegiu aquestes ratlles, pot ésser una ocasió de
viure "en diferit" aquell concert històric, si és que no hi
éreu. Si és que sí, que hi éreu, no cal que en parlem més:
el dobje-disc serà una magnífica constatació documental.
En aquell concert, en TETE es va manifestar tal com elles
ara, d'una manera prou ampla i prou clara com per poder-
lo conèixer. Tocant tot sol, primer: actuant en trio,
després. Reconstruïm obres clàssiques del jazz, de manera
fulgurant ("Aerigin", "Sweet Lorraine", "Walkin", "A
child is born", empalmant "Round midnight" amb "Blue
Monk"...) i sempre amb aquella precisió tècnica
meravellosa que no es desdiu de la seva fantasia creadora
sinó que encara l'estimula i là fa més possible. Al mateix
temps, expressant-se de manera original en l'idioma del
blues a través de les seves composicions pròpies ("Blues
del Palau", "Jo vull que m'acariciïs"...). I també, i molt
especialment, adaptant al seu idioma jazzístic algunes
melodies tradicionals catalanes {"Cançó del lladre", "La
dama d'Àragó". "Cant dels Ocells", "Rosó"...) que a fora

; del nostre país les hi aplaudeixen bojament i les fan bisar,
entusiasmats, els jazz-fans d'arreu del món (amb raó. jo
crec, perquè són precioses).
És a dir, aquest és en TETE MONTOLIU, aquest fou el seu
concert al Palau de la Música Catalana i aquesta és la
gravació fonogràfica que n'ha quedat com a testimoni. No
la deixeu passar per alt. -

PIANO IMPR0VISAT10NS VOLI



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 e qualse-
vol treball que estigui en contacte
amb infants i Puericultura. Teresa T.
318 93 61 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
s 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
3111696 Maria o escriviu a STOP
L'HORARef. 96.

Grafista amb 7 anys d'experiència
s'ofereix. T. 308 72 15 o escriviu a
STOP L'HORA. Ref. 58.

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

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

llicenciada en Psicologia amb expe-
riència professional en Escolar I Cllni-
•* carca 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'ofa-
jetx per al que sigui, no importa si cal
|er desplaçaments. Truqueu els ma-"
Jns tel. 7 5 1 3 1 1 6 o escriviu a
STOP L'HORA Ref. 99.

COMPRES

Compro tots els discos de BOBI La-
poette, cantant francès ja mort i mes-
tre d'en G. BRASSENS. Escriviu STOP
L'HORA. Ref. 86 indicant adreça o te-
lèfon. Contestaré tothom.

Venda per mili moto Bultaco Me-
tralla GTS nov8 (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. Jardí ampli amb piscina. Aire
acondicionat. Parquet. Preu 16 m.
Sense soterrani, 13 m. Condicions a
convenir. Informació o visites. T.
213 57 08 matins, Sra. Núria.
STOP L'HORA. Ref. 9 1 . .

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

\^mmF KHORA
PETITS ANUNCIS

L'HORA DE CATALUNYA ha creal
anuncis com a servei als nostres lect<
demandes de treball, compres 1 venc

demandes de treball seran gratuTtes
cas. En els altres casos el preu serà c

espai, tn eis anuncis ni aniran forçosa
de l'anum

NO ES MANTINDRÀ CORRESPC
REDACI

Les insercions efectuades desde la n
comptat, les insercions fetes per correu
quantitat de pessetes en segells de cor

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 Butethermix, mod. 318
OS, gran, quasi nova, per 10.000
ptes. Tl. 803 60 39 o escriviu a STOP
L'HORA Ref. 85.

aquesta nova secció de petits
>ra, en el qual s'inclouen ofertes 1
les intercanvis, etc. Les ofertes 1
podran gaudir d'un espai en oada
le tres-centes (300) pessetes per
ment el n.° de telf. o de referència
ïiant.
INDÈNCIA DES D'AQUESTA
:ió
ostra redacció seran abonades al
aniran acompanyades per taló o la
reus.

Llit nou metall cromat. Puja i baixa
accionat pels peus. Vendria per. 8.000
ptes. Sra. Llumi. Tl. 220 53 70 d ' l i 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 3713619 . 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

LLOGUERS

Llogaria masia (en bon estat). No més
de 10.000 ptes. Zones indicatives: Ei
Ripollès, El Bergadè, La Garrotxa, El
Montseny, etc. Escriure a STOP L'Ho-
ra. Ref. 82 o telefonar al 246 3 9 5 9

Pagaria fins 15.000 pessetes de llo-
iguer mensual pis zona Eixampla.
Escriviu a STOP L'HORA. Ref. 37 .

D/VERSOS

Centre de relació social i matrimo-
nial per a persones soles i separades.
Cerqui le seva parella. Màxima serio-
sitat. Carrer Ecuador núm. 53, entre-
sol 4 . ' B - 2 9 T. 3 2 2 45 52. STOP L'-
HORA Ref. 100,
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Criatures!

HISTÒRIES DE LLITS
A la nova diputada i col·labo-

radora nostra Anna Balletbó, li
tocava per ordre dimissionari
substituir en tot a Carles Ciga-
rran, actualment parlamentari a
Catalunya. Així, es fa càrrec de
la bústia, apartat de correus,
etc. Però a l'hora d'ocupar un
lloc al pis que tenen llogat els
socialistes catalans, la cosa es
complicà, car Cigarràn dormia a
la mateixa habitació que Trigi-
ner i, és clar, no quedava gaire
bé, oi?

£1 resultat de tot això és que
l'Anna Balletbó s'estatja a la
Pensió Jamyc (a cal Khomeini
n'hi diu ella), on també rau
Francesc Ramos. Aquest va
abandonar el pis perquè n'hi
deien el «kojjos» i diu que ja en
va tenir prou quan va estar a la
Unió Soviètica.

N'HI HA QUE NO
SABEN PERDRE

Gens bé, però allò que se'n
diu gens bé els ha caigut als
amics de Comissions Obreres la
derrota soferta en les eleccions
sindicals a SEAT. Els comunistes
feien cares llargues arreu on
hom se'ls trobava.

Alguns, però, arribaven a ex-
trems perillosos, entre els propis
treballadors de la SEAT. Alguns
van afirmar sense amagar-se'n
gaire, que la victòria d'UGT era
«un retorn al feixisme».

Això de l'alternància en el po-
der no ho tenen gaire assumit,
no.

EL PEU DE MARIA AURÈLIA CAPMANY

La conegudíssima escriptora Maria Aurèlia Capmany, col·laborado-
ra de la nostra revista, tingué fa poc un petit, o gros, segons com es miri,
accident. Bo i caminant pel carrer Aragó, una ensopegada mal donada li
ha provocat una caiguda amb la conseqüència d'haver-se trencat el peu,;
amb tot el que això suposa d'incomoditat i d'immobilització obligatòria.;

Evidentment, a Maria Aurèlia Capmany això no li ha fet gens grà-
cia. Tanmateix, no és segur que pensi reclamar danys i perjudicis a l'al-'
calde de la ciutat, Narcís Serra, a causa dels nombrosos sots que hom;
troba pel carrer i que suposen conseqüències tan desastroses per als pací-
fics vianants. ; , . ; f

CENSURA
A

RÀDIO-4

Els amics de Ràdio -4 s'han tro-
bat fa poc amb la desagradable
sorpresa d'una ordre fulminant do-
nada per les jerarquies radiofòni-
ques. L'ordre consisteix que, a par-
tir d'ara, totes les entrevistes a
personatges que es gravin, abans
de ser emeses, hauran de passar
per un estricte control, ergo, cen-
sura (amb aquesta paraula ens en-
tendrem tots més bé).

El motiu d'aquesta decisió sem-
bla que fou una entrevista que va
poder ser escoltada fa poc, en la
qual el personatge entrevistat era
Sergi Schaaf, el realitzador de tele-
visió, el nom del qual havia sonat
per a substituir Jorge Arandes si es

reestructurava RTVE a Barcelona*
Poca gràcia els devia fer als Je ra£
ques les respostes de Sergi Schaaff
quan han liquidat d'una manera
tan bèstia la paraula directa a lB

ràdio. : .-:• • i - >t
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ESTER AGUADO

TARRADELLAS

NO ESTA

CONTENT

AMB
JORDI PUJOL

No no és notícia remarcar
que les relacions entre Josep
Tarradellas i Jordi Pujol no són
allò que en diríem excel·lents.
Hi ha petites coses, tanmateix,
que fan que aquest comentari
no marxi mai de l'actualitat.

L'ex Honorable President Ta-
rradellas ha fet diversos sopars
Per acomiadar-se dels esta-
ments amb què s'ha relacionat
durant el seu mandat. Un d'ells
era previst que fos amb els bis-
bes catalans: Gol, els abats de
Montserrat i Poblet, etc. Però
segons sembla a l'Honorable
Jordi Pujol li devia semblar que
podia ser interpretat com un su-
Port polític del clergat a Josep
Tarradellas, i així, al sopar no
"i van acudir els convocats.

Evidentment, el disgust del
üavors President Tarradellas
IOU majúscul.

Fauna & Flora JOSEP MARTÍ I GÓMEZ

Vostè sap com es mata?

i Vostè sap què passa quan a un
home el lliguen a una cadira i da-
vant d'ell s'hi col·loca un escamot
d'ajusticiament que dispara en sen-
tir el crit reglamentari?

Li ho explica Norman Mailer a
«La canción del verdugo»,. narració
d'un cas verídic: l'ajusticiament de
Gary Gilmore.

- «Gary deixà caure endavant el
cap, que li quedà subjecte per la co-
rretja que li retenia el coll, i va alçar.
lentament la mà dreta per a deixar-
la caure tot seguit. A la falda se li
formà un toll de sang que li va có-
rrer fins els peus i li amarà les saba-
tes — aquelles absurdes sabates de
tenis, roig, blanc i blau, que portava
contínuament a la penitenciaria— i
fins i tot els mateixos cordons. El
metge, que s'havia acostat amb un
estetoscopi, bellugà él cap. Gary no
era mort encara. Passats potser vint
segons, s'hi va tornar a acostar i
amb ell el pare Meersman i tornà a
aplicar-li l'estetoscopi al braç i, mi-
rant l'alcaid, féu un cop de cap en
senyal d'assentiment.»

Un dels assistents a l'execució es
va demanar aleshores:

—Què hem aconseguit? Això no
farà que hi hagi menys assassinats.

i Vostè sap què passa quan a un
home el recolzen sobre una platafor-
ma inclinada i fan baixar sobre el
seu coll el ganivet de la guillotina?

Li ho conta Gilles Perrault a «El
jersey rojo», reconstrucció del cas
Christhian Ranucci, l'últim executat

(a França.

«Veié com adossaven Christhian
sobre el plafó vertical, que després
van anar inclinant fins que quedà
disposat horitzontalment. El botxí
subjectà les corretges amb un cruixit
sec, mentre el seu ajudant, col·locat
a l'altra banda de la màquina, dei-
xava caure el cantó de la seva mà

sobre la nuca de Christhian.
Després, el botxí va prémer el botó
amb el polze i el ganivet va caure.
Eren les quatre i tretze. El cap tallat
rebotà dues vegades.»

—Li asseguro que rebre després a
la mare d'un noi de vint-i-dos anys
que acaba de ser guillotinat és la co-
sa més horrible de les nostres maleï-
des feines —declararia un advocat
defensor.

,> Vostè sap què passa quan a un
home el pugen sobre una tarima, li
col·loquen una corda al coll i li
obren sota els peus una petita tram-
pa mortal? .

Li ho va contar fa uns anys Tru-
man Capote, a «A sangre fria», na-
rració verídica de les execucions de
dos joves, Richard Hickock i Perry
Smith.

«"Penso —digué com a darreres
paraules un dels que havia de ser
executat— que és un error de merda
llevar la vida d'aquesta manera. No
crec en la pena de mort, ni legal-
ment ni moral. No serveix de res que
demani perdó pel que vaig fer. Fins
està fora de lloc. Però ho faig. De-
mano perdó." Després, esglaons,
llaç, bena i el cop sec que anuncià
que la corda havia trencat el coll i
deixà penjats, oscil.lants, uns peus
diminuts.»

—No pateixen gens -digué un as-
sistent a l'execució.

—N'està segur? Em va semblar
que aspirava aire desesperadament.

—No. No seria humà que patis-
sin...

Són històries, magistrals històries
que haurien de llegir els qui en
aquest país ja comencen a sentir
nostàlgia per la pena capital. El ga-
rrot vil no té la seva gran historia
però seria tan sòrdida i inútil com
aquestes.
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NOM I COGNOMS

ADREÇA

CIUTAT DTE

PROVÍNCIA

PAÍS

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

• Taló bancari adjunt
• Domiciliació bancària
D Efectiu
• Gir postal

a de de
Signatura

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

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

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

Signatura

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

DILLUNS, 5

Avui hi ha fira a Bellver I a
Granyena.

Conferència»: August Pun-
cernau paria de «Dependència
cultural i neocoloniallsme» al
CIDOB-TM «Júria, 125, 20 ho-
res).

Ai Col·legi d'Arquitectes co-
mença des d'avui fins l ' l i de
maig un seguit d'actes sobre
«Vídeo. El temps I l'espai», en
col·laboració amb l'Institut

Música: Segona audició de
ia Royal Philharmonio Or*
che8tra, dirigida per Okko Kt-
mu. Interpreten Dvorak I «AJxí
parlà Zarathustra», deStrautt
(Palau, 21 hores). , |

L'Orquestra del Conservatori,
dirigida per Edmon Colom»,
interpreta Bach, Schubert
Haydn i Mozart (Bruch, 112,
21 hores). ç

A l'Orfeó Qracienc podreu
escoltar el Grup Bartok amb
obres de Brahms I Stravinsky
(21 hores).

Kfèí

S» - \

SP

Torna Rosa Maria Sardà (dimecres).

I
C o n f e r è n c i e s : Sobri

«Constitució del nucli fam)-

Alemany. El servei de vislonat
funciona d 11 a 16 h. i de 18 e
21 h. (plaça Nova, 6).

Art: Comença a la Galeria
Ninots (sardenya, 521) una ex-
posició de ceràmica de La Mu-
fla.

Música: Primera audició de
la Royal Philharmonlc Or-
chestra, dirigida per Jasús Ló-
pez Cobos. Interpreten Ravel,
Straudd i Dvprak (Palau, 21
hores). s

TV:Continua a «Grandes Re-
latos» la narració de «Orgullo y
prejulcio», amb l'excel.ient tas-
ca dels anglesos» «A fondo» en-
trevista l'escriptor de best-se-
tlers Dominlqua Laplerre.

DIMARTS, 6

Hi ha festa major a Gende-
aa, capital de la Terra Alta.

llar», organitzada per l'Aula d#
Cultura i l'A.V. Sanfellu de L'-
Hospitalet (c. Miralta, 31 , 7.30
tarda). 'f

«Ceràmica txeca contem*
porània» a càrrec d'Elisenda
Sala, organitzada per l'AJuntt-
ment de Barcelona (Museu de
Ceràmica, Palau Nacional d»
MontjuTc, 20 hores). 4

Comença ei curset «El mun-
tatge da la Biblioteca #**>*
lan» a càrrec de Núria Venturt*
Dimarts i dijous fins el 15 <*•
maig de 7 a 9 de la tarda, •
l'Escola Estel (Telègrafs, 68).

TV: A la tarda tenim «Muf*
cal Express». /§

DIMECRES, 7

Festes majors a Celrà, Mur,
Riudarenes, Tremp i Biur*
d'Empordà. i
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' CONXITA SOCIAS

Música: Els alumnes del
Conservatori ofereixen frag-
ments escenificat8 de «Les no-
cei de Figaró» de Mozart
(Bruc, 112, 21 hores). '

Gordon F. Kreplin, guitarra,
Interpreta Narvéez, Baoh,
Albéniz, Mudarra (Institut Es-
tudis Nordamericans, 20 ho-
res).

Solista» de Catalunya, di-
rigits per Xavier Güell, inter-
preten obres de Barber, Hlnde-
mith, Schoenberg (Sant Felip
Nerl, 21 hores).

Primer programa del Ballet
de l'Opera de Brno. Es repeti-
rà els dies 8, 9 I 10 (Liceu,
21,30 hores).

Conferència: D'August
Puncernau sobre «L'explosió
de la informàtica)», al CIDOB-
TM (Llúria, 125, 20 hores).

TV: Comença la sèrie «Les
mil i una nits de Ja tieta Ro-
ta», conjunció Rosa M. Sardà-
M. Aurèlia Capmany. Avui,
«La tista Rosa es fica al llit
aviat». Després, a «Cantem»,
Joan Baptista Humet.

Més Sara Montiel a «Cine
espaftol», avui amb «La dama
da Beirut», de Ladislao Vajda.
I un nou «Grandes relatos», l'es-

perat «Fortunata i Jacinta»,
dirigit per Marlo Camus i amb
Ana Belen i Maribel Martín de
principals Intèrprets.

DUOUS, 8

Hi ha fira a Calella, Gande-
sa i Gurb i festa major a Alco-
letge, Bell-LJoo d'Urgell, Can
Ferrer, -Castellolí I Vallvert.

Música: El Quartet Sonor,
amb Josep Llufa Lopótegui,
Interpreta Haydn, Boccherinl,
Brotons (Conservatori, 21 ho-
res).

La soprano Renate Elo-
hhorn, acompanyada de guita-
rra i percussió, interpreta Mes-
tres, Soler, Guinjoan, Lewln
(Galeria Maeght, 21.30 hores).
I molt important, actuació del
gran mestre de jazz .Uonel
Hampton al Palau Municipal
d'Esports. •

Conferència: Com a cloenda
dels cursos de llengua catalana
organitzats per l'Obra Cultural
de la Caixa d'Estalvia de Sa-
badell, es celebra una confe-
rència sobre «Poesia catalana

de postguerra», a càrrec de
Miquel Desclot (Auditori Cai-
xa, 20 hores. Sabadell).

TV: «Les nostres coses» ens
parla avui de «Els anglesos •
Menorca». A «Horas Doradas»
podreu veure actuar Paloma
San Basilio, David Soul (l'S-
tarsky) i Billie Davis Jr.

DIVENDRES, 9

HI ha festa major a Albatà-
rrec, Almenar, La Sènla, El
Poal, Sabadell i Santa Bàrba-
ra.

Música: En el «Pòdium de
"Joves Intèrprets», la mezzo In-
grid Conde acompanyada per
Vicenç Prunes, piano, i el duo
flauta i plano Vicenç Prats I
Anna Mohtanyó, amb obres de
Hindemltn I Schumann. (Bruc,
112, 21 hores.)

TV: El cicle Irenne Dunne
ens ofereix, al UHF, «Trece
Mujeres». de Qeorge Archaln-
beud, amb Myma Loy, I Gre-
gory Ratoff. Després vé un do-
cumental sobre «Elparafso
aún existe en Polinèsia».

A MÉS A MÉS

Exposicions:
A la Galeria Troce
(Hbla. Catalunya,
49) tindreu al llarg
del mes de maig di-
buixos i pintures
del popular Casc.
Com nota curiosa,
«formem que el
govern de Veneçue-
la ha emès un se-
8ell de Correus

commemoratiu del
Centenari del nai-
xement del Mestre
August Pi i Sunyer.

Cinema:

Hi ha força nove-
tats. A l'Alexandre,
la mítica Bette
Midler acompanya-
da d'Alan Bates a
«La Rosa», al·lego-
ria de Janis JopUn.
Al Borràs «Toda
una mujer», de Da-

niel Duval, amb
Maria Schneider i
Miou-Miou, premi
d'interpretació.
Calderón, «Una mu-
jer de Paris», ex-
cel·lent i poc cone-
gut film de Charles
Chapin, airrb Edna
Purviance i Adolp-
he Menjou. I un
modest film negre
de John Carpenter,
al Regió, «Asalto a
la comisaria del
distrito 13».

.—. - I CENTENARIO
" ; *j NACIM1ENTO ^ T f . .

• * > ! AUGUSTO P! SUfttB * ^ » * .

Ce*c o Ja Galeria Tre- Segell commemoratiu d'August Pi Sunyer.
^»rí í'xto.ii*'!

DISSABTE, 10

Tenim fira a Vilafranca del
Penedès.

Simposi: Sobre «Crisi so-
cial I delinqüèncie juvenil»,
organitzat pel Grup Cristià de
Defensa I Promoció dsle dreta
humans (Sala Penyafort, c/
Ballen, 10). Comença a les 9
del matf.

Música: Al Palau de I» Mú-
sica, a les 21 hores, tindrà lloc
una actuació del Ballet Con-
temporani de Barcelona.

Al Reial Monestir de San-
tes Creus, a un quart d'onze de
la nit, la Coral Càrmlna inter-
preta obres de polifonia religio-
sa i textos de poetes catalans.

TV: Dissabte a la tarda te-
nim «Ei desafio de loa siete
magnfficoa», mig spaghettl di-
rigit per George McCowan,
amb Lee Van Cleef, 8tephanle
Powers, Michael Callan i Pe-
dró Armendériz Jr. A la nit, un
Interessant film de- Miohael
Ritchle, «El candidato», amb
el «bell» Robert Redford, Peter

Boyle I Meivyn Douglae. Pel
que fa a UHF, Televisió toma a
les seves I no diu res sobre «La
Clave». .

DIUMENGE, 11

Festes majors a Badalona,
Uelda I Ripoll. A Salomó, a
més, té lloc la representació del
«Ball del 8ant Crist», auto sa-
gramental popular, tradició

Enric Pladevall a la Fundació
Miró {diumenge).

comparable a la Patum o als
Misteris d'Elx pel seu arrela-
ment Es fa a les 12 del migdia
a l'interior del Temple parro-
quial. Serà repetit el diumen-
ge, 18 de maig.

Música: El Ballat do l'Òpe-
ra de Bmo presenta el seu se-
gon programa de dansa, que es
repetirà els dies 13, 14116 de
maig (Uceu, 17.30 hores).

Exposició: Es clou a la Fun-
dació Miró l'exposició d'Enric
Pladevall I Vila «Museu de
Primavera)», sobre els mate-
rials que ens permetien Jugar
quan érem petits.

TV: El llargmetratge de la
tarda (19.60) és «Arco iria».
de.Jackle Cooper, amb An-
drea McArdle, Martin Bàlsam
I Plper Laurie. A «Estudio 1»,
«Ml aertor es un sefton», de
Luis Femàndez de Sevilla, amb
Juanlto Navarro I Julla Martí-
nez. A la segona cadena, des-
taquem «Rockford», el docu-
mental aobre la revolució de
l'ètom i un modest film francès,
«Tú de dia y yo de noche», de
Gerard Pi rés, amb Annie
Cordy I Robert Casta!.
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Tot fent camí ISIDRE AMBRÍ

Itinerari de la
natura

Xa una mica més d'un
any el Departament d'Eco-
logia de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona i la
Secció Excursionista de l'A-
teneu de Sant Just Desvern
van realitzar un itinerari de
la natura pels afores d'a-
quella població amb l'afany
de divulgar, d'una manera
pràctica, els secrets de la
natura entre els infants.
Aquest itinerari el van edi-
tar en forma de dos llibrets,
l'un era la guia del mestre i
l'altre la de l'alumne.

Ara, quan ja ha passat
un any des que va co-
mençar a funcionar, els
seus autors semblen estar-
ne força satisfets de la tas-
ca realitzada; almenys això
és el que es desprèn de l'e-
ditorial del butlletí de la
Secció Ex, de l'Ateneu de
Sant Just Desvern.

«Després d'un any de la
seva inauguració l'itinerari
de la natura ha estat posi-

tiu, quasi hi han passat 30
escoles (algunes fins i tot
han repetit), la majoria, per
no dir totes, del Baix Llo-
bregat i del Barcelonès,
també alguna associació de
veïns (Guinardó) ens ha vol-
gut conèixer; el que és més
important és que quasi
1.000 escolars han conegut
la N botànica, una geografia
tan diferent dels llibres ofi-
cials; avui la majoria de les
escoles ensenyen amb una
manca de lògica d'observa-
ció que fa por. L'itinerari
vol ser una crida a la reali-
tat. Una observació impor-
tant: ha vingut l'escola en
què la mestra té una in-
quietud d'ensenyar. Malau-
radament, són poques
aquestes escoles i no hi ha
diferències si són o no de
pagament.

(...) El mecanisme d'en-
senyança de l'itinerari de la
natura és de la manera se-
güent: dos dissabtes al mes

passem amb els mestres i la
gent interessada, després
ells hi poden passar qualse-
vol dia que vulguin amb els
seus alumnes.»

Aquest itinerari discorre
pel torrent de la Font del
Rector- i les Fatjones, amb
unes tretze parades, en les
quals s'estudien: un llado-
ner, la panoràmica general

dipòsit generat per a la
distribució d'aigües *l poble

calents de V,
çaptioò J j

SECCIÓ LONGÍTUDINAL D'UNA MÍNA D'AÍGUA
(Elements caracterfstics )

DUES FORMES 0E

CONOUCClíJ D'AIGÜES

DINS LA MÍNA

Sant Just Oesvern maig 77 f bJflos (. riera

de dos torrents, els marges
del camí, l'alzinar, el torrent
de la Font del Rector, una
pineda petita, el lloc més
elevat de l'itinerari, el camí
del torrent de les Fatjones,
les mines d'aiguà, el safa-
reig i, finalment, la Cua de
Cavall i els1 Joncs. En cada
indret on s'efectua parada,
s'explica als alumnes el que
hi ha d'interessant, així
com totes les particularitats
de cada un dels compo-
nents del lloc. .-d''

f
Tant en el llibret de l'alum-

ne com en el del mestre es-
tan totes les explicacions
convenientment il·lustrades
amb gravats i plànols di-
dàctics. Al final d'ambdues
publicacions hi ha un voca-
bulari català-castellà per a
una millor comprensió dels
noms propis de les plantes i
ocells que hom pot trobar al
llarg d'aquest itinerari. |

Per a més informació cal
dirigir-se a en Daniel Car-
dona (plaça Verdaguer, 1 -
Sant Just Desvern) el qual
ha estat el coordinador de
tot l'equip de tècnics que v^
dur a terme aquest itinerari
de la natura.
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