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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 Pestranger.

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

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

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

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

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

JL·
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li ofereix gratuïtament la Targeta Master Charge



Cartes a

L'HORA

CANVIAR
DE NOM

Senyor director:
Històricament el nostre

país s'ha caracteritzat, a l'-
hora d'aplicar una llei o un
dret del ciutadà,- per l'exces-
siu burocratísme de les se-
ves institucions, les quals
imepedien que els ciutadans
poguessin gaudir dels avan-
tatges de les lleis. Per això
el cas que relataré té un in-
terès, ja que sembla que el
pafs en el nou sistema de-
mocràtic comença a funcio-
nar. .-,;.,...

Amb una certa recança,
un matí vaig acostar-me al
jutjat de Barcelona per in-
tentar fer la traducció del
meu nom al català. En arri-
bar a la finestra pertinent,
que estava perfectament in-
dicada amb uns grans rètols,
no vaig trobar quasi ningú a
la cua i així ràpidament, una
senyoreta que parlava per-
fectament e| català, m'infor-
mà amablement de les ges-
tions que havia de realitzar,
consistents tan sols en om-
P'ir una sol·licitud i presen-
tar el carnet d'identitat, ope-
ració que vaig realitzar en
uns minuts ja que portava el
meu llibre de família a so-
bre. Després de verificar les
dades en el meu DNI tot va
concloure. I d'aquesta ma-
nera, al cap d'un mes ja no
em deia 'Jorge sinó, com
sempre m'he dit,'Jordi.

Atentament,
Jordi Piqué

(Barcelona).

FIRAM FIRAM
SANT JORDI

Senyor director:.
Tota la premsa que es

Publica a Barcelona, ha res-
saltat amb grans titulars, l'è-

xit i la superació en la venda
del llibre català en la Festa
del Llibre d'enguany. Volem
ressaltar aquest fet, no per
la seva importància «comer-
cial», sinó per entendre que
aquest èxit ha estat un altre
signe indicatiu què està fun-
cionant no solament un es-
perit de recuperació nacio-
nal, sinó que hi ha un «ins-
tint» de catalanitat que es
manifesta d'una manera evi-
dent, i que ha de portar al
clima polític autènticament
nacionalista, sense cap des-
valorització, que recuperarà
la imatge pública de la cata-
lanitat en tota la seva pleni-
tud nacional. . *

Tal com reconeixíem que
l'increment de CDC í ERC
en les. darreres eleccions,
era també aquest instint de
catalanitat que funcionava a
favor d'uns grups polítics en
els quals els qui varen votar
devien creure que eren els
qui més s'apropaven a la
imatge de la catalanitat que
volien per al nostre país, ara
amb més seguretat es pot
afirmar que malgrat els par-
tits polítics actuals; està
produint-se dintre l'ampli
sector, diríem no militant en
general, una voluntat decidi-

. da per a una catalanitat au-
tèntica en totes les nostres
manifestacions col·lectives.

Ara ert aquesta nova evi-
dència que la catalanitat es-
tà recuperant aquella força
de decisió que ha de tenir,
aquesta vegada no podrà
qualificar-se de cap sentit
partidista o ideològic. %

En aquest dia de Sant
Jordi haurà estat ben evi-
dent una demostració de ca-
talanitat que a través de la
llengua i la cultura ha mani-
festat la seva voluntat per
una actitud nacional sense
desvaloritzacions en la seva
actitud d'alliberament.

Queda clar que quan
diem CATALANITAT i ALLI-

BERAMENT NACIONAL,
•fem afirmació d'independen-
tisme i Països Catalans. }

Voldríem que els polítics
que navegaran dintre un es-
tatut i unes institucions sen-
se contingut, sabessin reco-
llir aquestes manifestacions
del nostre poble i que t in-
guessin prou sensibilitat per
associar-s'hi i servir la cata-
lanitat més estricta.'

Atentament;"1 '^'
< Joan Ballester i Canals ..

(Barcelona)

ADÉU A BOB
GUYETTE

Senyor director:'
1 M'estranya molt que el
comentarista de la secció
d'esports, Enric Bateres, al \
qual segueixo molt atenta- .
ment i amb interès, no hag i ;

fet cap referència a un fet
molt desagradable que s'ha ,
produït (un mósl) al Barca, ;

concretament a l'equip de
bàsquet. j

Bob Guyette, jugador
nordamericà, ha estat força
temps a l'equip blaugrana
de bàsquet i es pot dir que
la seva tasca al club ha es-
tat força positiva. Li recordo
partits memorables. En prin- .
cipí, semblava que. res no •
havia d'impedir que Bob Gu- '
yette continués a l'equip.
Però dissortadament no ha
estat així i crec que hi ha
molts punts foscos. Bob Gu- [
yette no ha renovat contrac- i
te i se'n toma al seu país. '
Els jugadors, quan deixen el
club, acostumen a rebre un
homenatge d'algun, tipus, '•
però en aquest cas, no sols '
no s'ha fet i em penso que ;
estava previst, sinó que
sembla talment que Guyette
marxi de Catalunya i del
Barca per la porta falsa.
Com, si no, interpretar el fet

que el dia qué va marxar, no
anés a l'aeroport a despedir-
lo ni un sol directiu, ni tan
sols cap jugador dels que
foren els seus companys du-
rant temporades? •'• - • °. ',

Voldria saber què hi ha
darrera de tot això. Em cos-
ta de creure que sigui
només una indelicadesa
(una més, també) de la di-
rectiva blaugrana. El senyor
Núftez, certament, no ens té -
gaire acostumats als gestos
elegants, dignes, i són mas-
sa vegades que ha ficat la
pota fins ben amunt. Però -
això és gairebé tan gros '
com el cas Neeskens i no '
aniria malament algun tipus
d'aclariment.

Cordialment, " ' " ' ' " ' : I .
; ,', ' Pere Roig Gómez

Sabadell (Vallès Or.)

PUJOL. }
PRESIDENT 1 15 T

Amics de L'HORÀ: :' I
Em sembla molt bé el tí-

tol triat per a parlar de l'Ho- •
norable 'Jordi Pujol. És, si
més no, original (malgrat
que TAVUI també l'empra,
suposo que vosaltres el
teníeu preparat un xic abans
i que no es tracta d'un plagi)
car retorna la Generalitat
com institució als seus verir
tables orígens històrics du-
rant l'Edat Mitja. /•=- j

Ara bé, tot això que he
dit resulta que no es reflec-
teix en el vostre reportatge.
No s'explica per què és el
115, ni com va començar
tot això i no hauria estat
gens malament'parlar d'al-
guns gloriosos presidents
entre aquests 115 (Pau Cla-
ris, per exemple) i fins i tot
oferir la llista completa.
L l à s t i m a I •••= < •:••* •••..•
- T o t i això i endavant I :.

Teresa Ventura
,.;, ,„ .. Reus (Baix Camp)



Va, que el mon s'acaba!
CINEMA

EL C O R A Z O N DEL
BOSQUE.
Espanya. 1978. Dir.: Manuel Gu-
tiérrez. Àngela Molina, Norman
Bríski i Luis Politli.

Amagat a les muntanyes viu el
darrer «maquis». Una dona i el
seu germà intentaran que tomi a
la vida «legal». Interpretació insu-
perable de la Molina i impressio-
nant fotografia de Teo Escamilla.
Catalunya. (16 anys.)

LA MUCHACHA DE
LAS BRAGAS DE ORO.
Espanya. 1979. Dir.: Vicente
Aranda. Victoria Abril i Lautaro
Murúa.

^*tí.

Hanna Schygutla en una escena
de *El malrlmania de Maria
Braun*.

Sobre la novella de J. Marsé.
La neboda «progre» arriba a casa
del seu oncle de dretes. Es pro-
dueixen interessants situacions.
Coliseura. (18 anys.)

MANHATTAN.
USA. 1979. Dir.: Woody Alien.
Woody Alien, Diane Keaton i
Meryl Strecp.

Divisions mental-amoroscs
d'un escriptor: núvia de 17 anys,
intelJectual-amor platònic, l'ex-
muller, i una mare: Manhattan.
Club Coliseum. (16 anys.).

CRISTO SE PARO EN
EBOLI.
Itàlia-França. 1978. Dir.: Fran-
cesco Rosi. Gian M.a Volonté i
Irene Papàs.

L'escriptor Levi viu una tem-
porada a Eboli —les «Hurdes»
italianes—, influït per l'ambient
experimenta un canvi d'idees.
ARS. (Apta.) V.O. Subtitulada.
Art i assaig.

EL SENOR D E LOS
ANILLOS.
USA. 1979. Dir.: Ralph Bakshi.

La possessió de l'anell de «Sau-
rón» proporciona el domini sobre
totes les persones. Conclusió:
guerra per l'anell. S'hi pot anar
amb tota la família. Fantasio.
(Apta.)

ADÉU A LA LLIGA

El proper diumenge s'acaba
la Lliga de futbol. En principi
sembla que no hi haurà sorpre-
ses. La Reial Societat es confi-
gura com a guanyora amb una
excel.lenta campanya durant
tota la Lliga —encara continua
imbatuda- degut en gran part
a la insuperable actuació del
seu porter Arkonada.

Dos dels tres equips que bai-
xaran a segona ja són prou
clars: el Màlaga i el Burgos,
l'altre encara està per veure,
però sembla que es decidirà en-
tre el R. Vallecano o l'Hércu-
les.

D'altra banda els equips de
casa nostra no han estat a l'al-
çada de les circumstàncies.
L'equip del Sr. Nunez ha anat
pasturant durant tota la Lliga
com si se'n recordés que per a
guanyar calia ser el primer de
la classificació. Ha estat a últi-
ma hora —amb les presses de
rigor— quan el «triomfador»
president s'ha adonat que si no
guanyava com a mínim un lloc
a la copa de la UEFA fins li
podia perillar la continuïtat
com a president triomfant. I
auZ vinga canvis i despeses in-
necessàries si s'hagués planifi-
cat la campanya del F. C. Bar-
celona d'una manera seriosa i
racional.

L'Espanyol tampoc no ha
estat fi. De moment es troba
amb l'obligació de guanyar
diumenge vinent si vol
mantenir-se a la mateixa cate-
goria. En resum: un desastre.

Només una pregunta: Hi ha
alguna persona dintre de les di-
rectives d'aquests equips que
pensi, encara que només sigui
una miqueta?

AUTO
SAGRAMENTAL
A SALOMÓ

Sembla que aquestes coses
ja no es puguin fer. I, ves, es
fan.

A Salomó (Tarragona. Per
anar-hi agafi l'autopista que,
provinent de Barceloan arriba
a la capital del Tarragonès i
surti per Torredembarra. A la
mateixa sortida de l'autopista
veurà l'indicador a Salomó.
Són deu minuts) cada any, des
de 1972 («abans es representa-
va, però es va deixar de repre-
sentar i des del 72 ho tornem a
fer», ens diu una veïna de Salo-
mó) representen l'auto sagre-
mental «Ball del Sant Crist»
dins l'església. La mateixa veï-
na afegeix que «s'havia fet a la
plaça, en un envelat, però és
més maco fer-ho a l'església,
com ara». Hi ha venda antici-
pada de localitats (200 pessetes
particulars, 175 grups) que es
demanen al telèfon 60 2000,
extensió 21 de Salomó.

El ball del Sant Crist és una
peça més dintre del gènere tea-
tral més antic dels països cata-
lans (com la Patum de Berga,
el Cant de la SibiLla de les
Dies, el Misteri d'Elx i les festes
de Moros i Cristians del País,
Valencià. -%t

La història representa l'arri-
bada de la imatge del Sant
Crist a Salomó, que el merca-
der Salomonenc Josep Nin vs
portar per terres musulmanes
en un viatge realitzat a la pri-
mera meitat del segle XVI. »".

0 Són ells. Una altra vegada.
Quan la força de la raó els fa
perdedors fan servir la força de
la força. L'estúpid desig de
destruir tot allò que fa bonic,
que ens enriqueix i ens fa lliu-
res. Unes escultures a l'autpis*
ta la fan més humana. Si ànec
per PA-17, camí de Girona,
veureu totes les obres dels es-
cultors que han pogut collar
l'art al carrer —en aquest cas
a l'autopista— i a sobre de to-
tes i cadascuna de les escultu
res dues inicials amb una barra
inclinada al mig: F/N. :

Llaminadures per a llepar-sTii els bi-
gotis, menjadors de foc, titelles del Mar-
duix, pallassos del Poltrona, els Caste-
llers de Vilanova i la Geltrú, el sarau
dels Comediants, núvols de sucre, Bas-|
toners de Sant Pere de Ribes, gelats d'à- ;
metlles, de. maduixa, orxata, jocs de
trencar Tolia, curses de sacs, de pescar
tortugues... Tot això i més ens diuen que
hi haurà al Parc Güell el proper 18 de
maig els nois que han organitzat la
Tamborinada 80.



POSAR-SE
NATURAL

CHARLY GOL,
CHARLY GOL...

El nostre ben estimat i amic
Joaquim M.1 Puyal ens diu que
«la idea de retransmetre el fut-
bol en català data de fa uns 5
anys, és una cosa molt normal
aquest tipus de ràdio en un
país que juga al futbol i que
parla en català. Vam reem-
prendre la normalitat trencada
després de la guerra». Per en
Puyal tia llengua és una mitjà
de comunicació, i al mateix
temps un mitjà de cultura. La
llengua catalana ha estat im-
possibilitada a la pràctica nor-
mal durant molts anys». Sobre
les seves retransmissions ens
diu que «miro de fer-ho com
mijlor puc, connecto amb
•oient, visc el que passa al
camp i intento que el receptor
també ho visqui Adopto una
Posició partidista al camp, pe-
r° si el Barcelona juga mala-
ment també ho dic. Intepreto
'* realitat sense deformar-la,
^ b retransmissions distretes i

comentaris al marge que con-
necten molt bé amb l'oient».

Sobre el nou fitxatge d'en
Maradona ens diu que «la pilo-
ta és l'únic jutge, si aquest noi
juga bé amb l'equip serà un è-
xit esportiu, sí no rebrà moltes
critiques negatives». A la qües-
tió de qué faria si fos el presi-
dent del Barca diu que «no ho
sé, no m'ho he plantejat mai».
Només una darrera recomana-
ció: malgrat que només queda
un partit de lliga, escolti!!

0 Barcelona no és pas una
ciutat on proliferin els especta-
cles de ballet En plena prima-
vera, però, s'obre la temporada
del Teatre del liceu. Els dies
11, 13, 14 i 15 podrà veure el
Ballet de l'òpera de Brno inter-
pretant Paquita, Cascanueces,
Scherezade i Príncep Igor.
Preus entre 2500 pts. i 210 pts.

Recorda aquella excursió al
camp un dia de calor quan
vostè tenia tot just 10 anys?
Una grossa abella va picar-lo
al mig del braç i l'àvia va có-
rrer a posar-li argila pastosa.
Avui aquella mateixa argila de
poders curatius s'ha convertit
en la base de la cosmètica na-
tural feta sense productes quí-
mics.

«Aquests productes són més
sans per a la pell», diuen els
entesos. Dentífrics de pols d'al-
bergínia i sal, sabons d'argila i
algues, xampús d'argila i la
crema de pastanaga per a
bronzejar-se bé. Els preus, no
gaire més alts que els de cos-
mètica tradicional. En tenen a
qualsevol botiga macrobiotica.
Per si no en coneix cap: Vida i
Salut Rabassa, 38 <Oràcia).

SOPA
DE FARIGOLA

Passejar pels carrerons del
Casc Antic sempre cansa. Què
li sembla un bon sopar després
de la passejada? l i recoma-
nem el «Sopeta Una», coquetó
restaurant de Pere Lestortres.
Amanides divertides, sopes de
farigola, d'all i de ceba, carns,
peix (poc), mel i mató, mousse
de xocolata, pastis. No li cos-
tarà més de 700 pts. No hi va-
gi tard. Ho trobarà ple.

EL MATRIMONIO DB
MARIA BRAUN.
Alemany». 1978. Dir.: Rtiner W.
Fuibinder.

Maria ca cisa amb on militar
que ha de marxar a la guerra. No
toma més. La noia decideix la se-
va vida amb un negre. Però ua
dia, el militar torna. Maria arre-
gla la situació matant el negre.
Malda. (16 anys.)

CINEMA
INFANTIL

LA FLAUTA DELS 6
BARRUFETS.
França-Bélgica. 1977. Dir.: P.
Culliford.

Víctor Manual '•'

El fdolent» de la pel·lícula ei
vol apoderar de la flauta que fa •
ballar les persones. Els «Pitufos»
intentaran impedir-ho. Ho acon-
seguiran? Dibuixos animats i dià-
legs en català, què més vol? Publi
2.

EL UBRO DB LA SEL-
VA.

'USA. 1967. Dir.: Wolfgang Rdt-
herman.

Sobre el famós llibre de Rud-
yard Kipling. S'hi pot acostar
amb les criatures que s'ho passa*
ran molt bé. AÜàntíco. ExceWor.

B A L L E T . - • ; ,

TEATRE DEL LICEU.
Baüet de l'Opera de Brno. El 11,
13, 14 i 15 de maig. Teatre del
liceu de Barcelona.

MÚSICA

CLÀSSICA. .
MONTSERRAT TORRENT.
Programa: Obres de J. S. Bach.
Palau de la Música. 16 maig. 21

•h.

ROCK.
IGGY POP, Palau Blaugrana. IS
maig, nit OATO PÉREZ. Kar-
ma (placa Reial, 10). Dies 16,17
i 18, nit



Va, que el mon s'acaba!

Pràctica del Paxlmotanasana.

CANALLA
CANÇÓ.
Lluís Uach. Cinema Navarra
(Hospitalet). 16 maig, nit. Víctor
Manuel. Palau de la Música. 16
maig.

SALSA.
AZUQUITA Y SU MELAO. Ze-
leste. Dies 14, 15, 16 i 17, nit.

TAMBORINADA.
18 de maig. Al parc Güell. Orga-
nitza la Coordinadora d'Especta-
cles Infantils als Barris i Come-
diants amb el suport de l'Ajunta-
ment de Barcelona. 8 hores de
festa per a infants desde les 11
del mati fins a les 7 de la tarda.

IOGA
Associació de Ioga Sivanarula.

Calvet, 70. Tel. 209 89 29. Per
informar-se de com et fa el Ioga.

Carmen Navarro. Juan Sebas-
tiàn Bach, 20, 5è, 4.1. Tel.
259 08 99.

TEATRE
CINCO HORAS CON
MARIO.
De Miguel Delibes. Dir.: Josefina
Molina. Música: Luis Eduardo
Aute. Act. Lola Herrera, Jorge de
Juan. Teatre Barcelona. Apta.

LES AMARGUES LLÀ-
GRIMES DE PETRA
VON KANT.
De R. W. Fassbinder. Dir.: Jau-
me Melendres. Act. Maria Jesús
Andany, Núria Duran, M. Josep
Arenós. Teatre Regina (Sèneca,
22). 18 anys.

A LOS HOMBRES DEL
FUTURO, YO, BER-
TOLD BRECHT.
Act. Carma Sansa, Carlos Luce-
rïa. (L'obra havia estat represen-
tada al Palau de la Música per
Massiel i Fernando Fernàn Gó-
mez.) Sala Villarroel. A partir del
14 de maig.

LA NOCHE DE MOLLY
BIOOM.
Act.: Teatro Fronterizo. Teatre
Romea. (Hospital, 51.) Continua
tota la setmana.

Primavera florida
Recorda el seu infantil mes de

Maria? Aquelles llargues proces-
sons de nenes vestides de blanc
amb rams de flors a les mans que
anaven a agenollar-se plenes de
devoció davant la imatge de la
Verge i a resar les avemaries que
les monges del col·legi els reco-
manaven? Pot ser que de tot allò,
l'única cosa que li hagi quedat si-
gui una gran estimació per les
flors, estimació que reviu a la pri-
mavera. Ara, en ple maig, és el
temps de plantar un bon nombre
de plantes. Heus aquí algunes. Si
el que vol és començar des del
principi, o sigui, plantant la Ua-
vor, pot triar entre clavellina
comú, clavellina de poeta, clave-
llina xinesa, camèlies, geranis,
margarides, pensaments, sàlvies i
rosers. En trobaran a la Rambla
de les Flors. Les llavors van dins
d'un sobrets que valen~25 pts. i
expliquen com ho ha de plantar i
de tenir-ne cura. També té la pos-
sibilitat de plantar el bulb. Si ho
vol fer així ara és el temps de les

Per si no li atrauen massa fet
plantetes recomanades aquí il
costat, li recordem que, segons
els nostres corresponsals, a Roma
ara també és el temps de plantar
la Marihuana. Els militants del
Partit Radical han sembrat 500
llavors en els parcs i jardins que
envolten l'Ajuntament i el Palau
de la Presidència de la República
de Roma. ••%

dàlies, les begònies i les gloxínies.
També a la Rambla li costaran
50 pessetes. Tant si tria una ma-
nera, com si prefereix l'altra, d'a-
quí uns quants mesos tindrà una
bonica planta. Ha de pensar que
el bulb li trigarà menys temps per

a créixer que la llavor perquè la
planta ja comença a estar forma-
da i que pot ser que no tingui
flors (encara que sj planta) fu»
l'any vinent.

CAP EMBARÀS NO DESITJAT

Caram! Per fi des d'un òrgan oficial —la
Generalitat, no la nou elegida, sinó la retira-
da— s'atreveixen a dir-nos «cap embaràs
no desitjat» —i no ha portat polèmica ni
res— mitjançant una campanya protagonit-
zada per tres explícits pòsters.
' Amb colors pàl·lids, innocents pollets,

símbols amorosos, un infantil pitet —brodat
expressament per al cas— i una mica de fe-
minisme implícit visible en el lila del vestit
de la noia fotografiada, la Generalitat infor-
ma que això dels fills és controlable. Mentre
es proposen tres maneres d'evitar l'embaràs
per a la noia, només una per al noi. Qui
deu fer la investigació d'anticonceptius?



VOLADA
D'ESTELS , . ,

Ben segur que alguna vega-
da ha somniat en penjar-se a la
cua d'un estel i volar per sobre
de ies ciutats, del camp i del
mar. No li donarem la solució
per a fer realitat el seu somni,
però si que li recomanarem
que ara ha arribat la primavera
s'emportí els seus fills a fer vo-
lar estels o els faci volar vpstè
tot sol.

Esculli un dia de ventet i va-
gi cap a les muntanyes que
volten Barcelona: Tibidabo,
Sant Pere Màrtir.o cap a ies
platges properes! Sitges, Cas-
telldefels, Masnou, Premià, etc.
Només ha d'aguantar la corda
i fer volar l'estel tan alt com si-
gui possible. Ha de pensar que
les platges són més perilloses:
l'estel pot caure al mar-i
recuperar-lo li serà difícil.

Per a comprar estels pot
anar a qualsevol botiga de jo-
guines (especialment les «pro-
grés»). En trobarà, per exem-
ple, a Didó del carrer del Pi o
a Axelar (L·libreteria, 4).
També n'hi ha una bona secció
a Vinçon (P. Gràcia). •

Si el que vol es entrétenir-se
fabricant-lo vostè mateix, lo
millor és que compri l'interes-
sant «Petit llibre de l'estel», de
Josep Manà, publicat per l'A-
badia de Montserrat. En el lli-
bre, a més de les instruccions
Per a fabricar estels, trobarà la

història dels seus orígens, pre-
cioses il·lustracions i llegendes
entorn d'aquesta màgica jogui-
na.

# Per fi, Zeleste, el local pro-
gre del carrer Argenteria, ha
tornat a obrir les seves, portes.
Aquesta setmana, un grup sal-
sero autèntic. Val la pena veu-
re'l. A més, cada dimarts músi-
ca de cambra.

LLUNA DE LLANA
El dia 14, a les dotze del

migdia, hi ha lluna plena. No
la veurem, però hi serà. El seu
cor llunàtic pot accelerar-se
com un dia se li va accelerar a
la poetessa Teresa d'Arenys i
va escriure-li això:
«Lluna de llana,
boca de cel que plores arran de
núvols.
Lluna, cirera blanca,
et menjarem a l'alba*

LES TORTUGUES:
ANIMALETS
DE COMPANYIA

Li van regalar una petita
tortuga d'aigua. Era una mane-
ra de dirli que no fes el tortuga
per la vida. Però a ell - é s tan
bo— no se li va ocórrer altra
cosa que dir: «Me'n compraré
una altra i les posaré juntes per
què no s'avorreixin». I ho va
fer.
. I diu que s'estimen, que ju-
guen, i que passegen juntes; tot
això dintre d'un recipient amb
aigua, amb una illa i una enor-
me palmera incloses per «fer
ambient», com diu ell. -* :

, Els canvia diàriament el pe-
tit mar d'aigua que envolta l'i-
lla, i els dóna —un cop' al
d i a - el menjar especial com-
prat a qualsevol botiga d'ani-

. malets. Aquesta tarda anirem a
Les Rambles, i per 125 ptas.
en cimpraré una tortuga. ;

Afanyi's!, afanyi's!
Perquè encara es pot banyar •

a la platja de Vandellòs si el temps
i la autoritat ho permeten. Les -

autoritats de moment sembla que sí, en tant que la nostra ben estimada
Generalitat* li ha donat la raó a l'Ajuntament •

de Vandellòs en l'assumpte de la negativa.
. , a concedir-li el permís d'obres a l'empresa ,, ,

constructora de la central nuclear. Nuclear? , -.; .
No gràcies! . ' • • . .

BANYAR-SE ÀVANDELLÓS

SONANDO BAJO LA
LLUVIA CON EL PA-
RAGUASm
Act: testreliu de hoy y de alem-
prc». Cúpula Venus. (FI. del Tea-
tre-Ramblas.) Estrena: 14 de
maig.,. » . . . ^ ,. y, ; -

MUSEUS,"/ l'if*'\
A R Q U E O L Ò G I C . A V - I
P a r c d e M o n t j u ï c . V a l l a p e n a
v i s i t a r - l o . - . . , • . - < , ,

: El primer bany de primavera. ,( ,, ;

' CERA. ; ' . ./' ;) '~>f í'l V ;<
Rambles, 4. Quasi tots.els perso-
natges històrics hi són presents.

FUNDACIÓ JOAN MI-
RÓ. r ; « . . , *- , ...
Parc de Montjuïc Interessants,

, exposicions d'obres contempori-;

JARDÍ BOTÀNIC. ; ';
Palau de Montjuïc. Totes' ies'
plantes hagudes i per haver.

PICASSO.
Montcada, 15-17. Imperdonable
si no l'ha vist . , , , , . . , .

BOTIGUES '.'21
ACUARAMA SAN JOR- <
G E . •• • - * . ; . - . . * :

Sagrera, 177. Peixos de totes for-
mes i colon, i plantes aquàtiques

ARBOR SCffiNTIAE, •
Princesa, 15. Llibres sobre astro-
logia, espiritísme, ocuWsme, etc.
De tant en tant es fan xerrades
sobre el tema. . :

BABIA. '
•• Pdai, 52. Pantalons a 200 ptes.

Camises a 100 ptes. .

LA CAMPANA DE
GRÀCIA. ; .
Ros de Olano, 11. Nines anti-.
gues. Joguines. , - ..> ' ;

EXPOSICIONS
25 CERAMISTES
TXECS.
Museu de Ceràmica (Palau Murri-

' dpal Montjuïc). Fins el 19 de
maig. Mostra de la ceràmica ac-
tual txeca. Festius i dimecres gra-
da. •<,. >. :• . „ • • • •



Va, que el mon s'acaba!
CESC.
Galeria Trece. Rambla Catalun-
ya, 49. 40 obres a l'abast de tot-
hom.

PICASSO.
Darers Gravats. Museu Picasso.
Montcada, 15-17. 15 pts. Dilluns
matí tancat. Fins al 31 de juliol.

FERRER ALBOR.
Exposició de Pintures. Sala Carà-
tula. Travessera de Gràcia, 96.
Fins al 20 de maig. De 10 del
matí fins a les 8 vespre.

RÀDIO
ESPAfiA A LAS OCHO. Ràdio
Nacional a les 8 del mati. Per co-
mençar el dia ben informat.
QUISICOSAS. Ràdio Joventut,
de 9 a 11 del mati. Coses que
passen pel món.
CANçONS AL VENT. Ràdio 4,
de 1 a 1.30. Barreja de música
pop i cançó catalana.
LA CLAU I EL DURO. Ràdio
4, de 7.30 a 8.30 del vespre. Mú-
sica pop, novetats i entrevistes.
MERIDIANO 23. Ràdio Mira-
mar, 10.30 de la nit. Informació
de les notícies del dia.
AL MIL POR MIL. Ràdio Jo-
ventut, de 10.45 a la 1 de la mati-
nada. Música «cnrotllada». Reco-
manem especialment el Tito B.
Diagonal.
HORA 25. Ràdio Barcelona,
11.30 de la nit. Informatiu de la
Cadena S E R Í

TEMPS OBERT. Ràdio 4, de 9 a
12 del matí. Entrevistes, col·labo-
racions, trucades i més coses.

RESTAURANTS
LA ROSA DEL DESIER-
TO.
Menjar àrab de bona qualitat.
Unes 750 pts. persona. Pça.
Narcís Oller, 7 (Gràcia). Tancat
els diumenges.

SET PORTES.
Especialitat çn cuina catalana.
Ambient quasi luxós. Unes 9 0 0
pts. persona. P. Isabel II, 14
(Casc Antic).

Montserrat Miríobte, periodista
de *La Clau i el Duro».

Participi. . . _;••-•$

esperem : ^ f
la seva - • .?:'.<$
fotografià ? :f ^

Aquesta foto po-
dria respondre a l'es*
lqgan «Niu de formi-
gues». Però a nosal-
tres les idees se'ns
han acabat. La pro-
pera setmana espe-
rem les seves fotogra-
fies amb el lema «JA
HEM BEGUT OLfa.
La fotografia més
ocurrent serà publica--
da la setmana se-
güent. .' - ., . ^

DOLÇA
FORMENTERA

Si durant les properes va-
cances de Pasqua li venen de
gust les platges de Formentera,
no provi de trobar mones a les
pastisseries de la illa. Allà no
en fan. Fan en canvi un deli-
ciós pastís anomenat flaó a ba-
se de formatge de cabra i ove-
lla. Val la pena provar-lo. En
podrà trobar a Ca'n Geroni,
prop de la plaça de Sant Fran-
cesc (150 pts) o amb una mica
de sort potser una pagesa n'hi
regali un dels que ella mateixa
cou a la seva masia. No provi
de trobar-ne a Barcelona. Això
si, el pot fer a la seva cuina.
Només li cal això: 1/2 kg. de
formatge tendre, 1/4 kg de su-
cre, 1/4 kg. de farina, 3 ous,
llimones, batafaluga (anís amb
gra), canyella, herbasana, 1/2
1. llet, 1/2 paquet de llevat.

Faci una pasta amb la fari-
na, les clares d'ou, la llet, el lle-
vat i el sucre. Damunt ha de
col.locar-hi una capa gruixuda
de formatge. Després, per a
donar-hi un agradable gustet
de camp formenterí, barregi els
rovells d'ou, la canyella, lTier-
basana, el suc de la llimona i la
batafaluga. Posi-ho damunt del
formatge i de seguida ho col.-
loca al forn. Dexi-ho coure uns

tres quarts d'hora. Després
deixi-ho reposar un dia i
mengi's-ho. Agrairà, als for-
menterins hacer-se inventat la
recepta. Una advertència:'Po-
drà trobar flaó a Formentera
gairebé tot l'any a més de per
la Pasqua.

HUMOR I SEXE
A DOJO

Agafi el metro i vaixi a'Pes-
tació de Poble Sec. Si ja és de
nit millor l'autobús: el ND, o
el NT, ambdós serveixen. Ca-
mini, no gaire estona, fins al
n.° 99 del carrer Vila Vila.
Trobarà un dels primers locals
de Barcelona on es van com-
mençar a representar els espec-
tacles «sexy». Ara en fan un al-
tres: «Sexylandia». És un es-
pectacle on la barreja del sexe i
l'humor és prou desintoxicant
com per anar-hi.

Tant la vedette còmica —Ii-
ta Claver—, com la que només
és vedette — Alícia Tomàs—,
el còmic —Escamillo—, li fa-
ran passar una agradabilíssima
estona gaudint d'aquesta revis-
ta de music-hall. Les actua-;
cions són a les 5'30 i a l e s
10'30. Si li interessa el telèfon
és el 24163 83.

9 Au! Au! No sigui mandrós.
Aprofitant que anem de cara al
bon temps aixequi's una esto-
neta més d'hora al matí, i
aprofiti els circuits naturals
que hi ha per tota Barcelona.
Recordi que els primers dies és
mor no cansar-se molt no có-
rrer molts metres. Mantenir la
forma del cos sempre està bé, i
sobretot de cara a l'estiu que
s'ha de tornar a posar el ban-

.yador de l'any pasat. • / , **
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Segurament vostè coneix la
nostra ceràmica de La Bisbal,
però és improbable que hagi
vist mai peces de ceràmica txe-
ca contemporània inspirades
en la tradicional però profun-
dament fantasioses. Fins el 19
de maig té oportunitat de
contemplar-ne una - important
exposició amb peces de 24 ce-
ramistes txecs al Museu de Ce-
ràmica de Barcelona.

DEL LILA A
LA BESÀVIA

Li agrada seguir la moda?
Llavors no' tindrà problemes.
Pot anar a qualsevol «bouti-
que» de qualsevol indret i sorti-
rà vestida de dolça noieta
-tant si ho és com si no~
amb tons
rosats,
xaca.
menys
Per menys

dilla per menys de 4.000. I si
ho troba, avisi'm si-us-plau.

Però potser vostè vol ser
més original. En aquest cas li
suggerim que regiri el bagul de
la besàvia o que vagi qualsevol
dijous a la Fira de la plaça
Nova (Catedral). Amb una mi-
ca de sort trobarà bruses i ves-
tits que ella feia servir per a
dormir i que vostè podrà lluir a
ple sol. Els temps estan can-
viant. !

CULTURETA .
DE BUTXACA

Què li sembla una repassada
pel nostre segle XX literari?
De vegades oblidem llibres im-
portants que cal recuperar o
simplement recordar. Edicions
fàcilment trobables ens hi aju-
den.

Podríem començar per «Soli-
tud» una de les novel·les més
belles de les escrites en català.
Victor Català, l'autora (Ed. 62
i «La Caixa» n.° 27. Econò-
mic). «Mort de Dama» de Llo-

renç Villalonga. Magnifica
descripció de l'alta societat
mallorquina. (Club dels novel·-
listes, 400 pts.) De Josep Car-;
ner, «Poesies Escollides», inte-
ressant mostra del noucentisme
català. (Ed. 62 i la Caixa n.°
11. 145 pts.) «Aloma» no és
pas la novel·la més coneguda
de Mercè Rodoreda. Però val
la penà llegir-la. (Ed. 62.)

0 Recorda l'escàndol que es
va muntar quan la Massiel va
tirar un test des de l'escenari al
patí de butaques del respecta-
ble Palau de la Música Catala-
na? Va fer-ho perquè una part
de públic va xiular-la i va
cridar-li que el que havia de fer
era anar a cantar el «La-la-la» i,
no representar Bertold Brecht,
que era l'autor de l'obra que
s'estava fent al Palau. Ara té
oportunitat de tornar a con-
templar aquella obra encara
que per uns altres actors. La
comèdia es diu «A los hombres
del futuro, yo, Bertold Brecht»
1 està interpretada per Carlos
Lucena i Carme Sansa (Sala
Villarroel a partir del 14 de
maig). s >

baixar
un car-

tell amb una indicació: «Parc del Laberint». Vaig pu-
jar uns 500 mts. i m'hi vaig endinsar —entrada de
franc—. Davant meu s'alçava arbres vellissims. Al
mig del parc un laberint ecologista (vol dir fet d'ar-
bres) incitava a perdre's dintre d'ell, mentre el cant
dels ocells donava el to ambiental de traobar-se al mig
del bosc. '• ': •

Ajudat per l'harmoniosa barreja .dels monuments,
de la flora, i de la fauna, allà es pot fer allò que sem-
pre s'ha desitjat: llegir, pensar, passejar, xerrar, des-
cansar, respirar, o si més no, obtenir la trabquil·litat.
És demanar quelcom més?

Josep Puig, cuiner del restaurant

CAN SOGUES.\
Antiga rebotiga d'en Pitarra..
Plats catalans. Unes 600 pts. per
persona. Avinyó, 56. Tancat els
dissabtes a la nit i ell diumenges
tot el dia. . .„„ , •„ . . ,, .

T I N E L L . ' ". "' ••
Pot trobar-hi membres de l'Ajun-
tament o de la Generalitat degut
a la proximitat amb la plaça Sant
Jaumee. Preu per persona 1.000
pts. Freneria, 8 (Casc Antic)..

E S P A f t A . '_• '
Si no pot gastar gaire per a men-
jar, és el lloc ideal. Qualitat molt
acceptable. Unes 200 pts. perso-
na. Montcada, 2 (Casc Antic).
Tancat els diumenges. . v ;,-". •

LA GARDUftA. -••./;. .
Menjar de qualitat. Una curiosi-
tat: està situat dins del mercat de
la Boquería. Unes 850 pts. perso-
na. Morena, 17 (Casc Antic).
Diumenges nit, tancat

DELICES DE LA
FRANCE.
Bon menjar francès. Unes 900
pts. persona.. Muntaner,, 443
(Sant Gervasi). Tancat els diu-
menges i dilluns migdia. •lí'- '

TELEVISIÓ V
DIMECRES, 14 maig. LES
NITS DE LA TIETA ROSA.
Guió M. Aurèlia Capmany.
14.45, Primera Cadena.
NOVEL·LA: «EN- LA MORT
D'EULÀLIA SERVERA», de
Carme Riera. . , , , * • - ,
17.40, Primera Cadena: i'
FORTUNATA Y JACINTA.
Benito Péret Galdós,
a les 22.30. Primera Cadena.
FUTBOL. Final de la Recopa de
Europa des de l'estadi Heytreg de"
Brussel·les. . ,
VOSTÈ PREGUNTA. Editor-
presentador Joaquim Maria Pu-
yal. Coordinador: Jordi Mir..
Realitzador: Esteve Duran.-
DISSABTE, 17 de maig. QUIT-
XALLA. Editor: Enric Frigola.
Realització Joan Bas. Coordina-
dor: Francesc NelJo. 10.30, Pri-
mera Cadena., .)• , , •
DIUMENGE, 18 de maig. EL
HOMBRE Y LA TIERRA.



Va, que el món s'acaftal
BARS
ENROTLLATS

ALMIRALL.
Joaquin Costa, 33. Des de 1860
sembla que no li hagin tret ni la
pols.

CADAQUÉS CENTER.
Lluís Pellicer, 10. TranquiJitat
absoluta per a xerrar.

CLAU.
Agullers, 18. Li recomanem els
combinats de colors.

MIRAMELINDO.
Passeig del Born, IS. Insuperable
el combinat de coco.

ELS QUATRE GATS.
Montsió, 5. Amb el cubata a la
mà pot admirar les exposicions.

FESTES
POPULARS
VERGES. Dia 14. Fira.
TREMP. Dia 15. Festa major.
SALOMÓ. Dia 18. Festes de
Santa Creu. Autosagramental re-
presentat a l'església del poble.
Representació: 12 del migdia, 2
de la tarda. (Veure requadre.)

SEXY-SHOW
BAGDAD.
Conde del Asalto, 103. Pomora-
ma Show.

BARCELONA DB NO-
CHE.
Tàpias, 5. Espectacle porno.

EL MOLINO.
Vila Vila, 99. Scxylandia.

VILLA-ROSA.
Arc del Teatre, 3. Sexy modern
amb actuacions «camp».

BANYS
ASTELLEROS.
(Mar i piscina). Passeig Nacional,
74. De dos quarts de nou a set de
la tarda. 75-90 pts. Autobús: 17,
39, 45, 57, 59, 64.

BEQUES
Promoció de les Arts Plàstiques i
d'Investigació, noves formes ex-
pressives. Per a metíors de 35
anys. Es poden demanar fins al
31 de desembre. Ministeri de Cul-
tura.

Fauna & Flora JOSEP MARTÍ I GÓMEZ

Elogi d'un ex-ministre
(sense que serveixi de precedent)

A Joaquin Garrigues Walker el
vaig conèixer fa molts anys,
quan encara vivia la Lucecita

del Pardo, la qual cosa fa que encara
que els anys passats siguin pocs,
realment semblin molts més. Eren els
temps en què, en pla generós, el gran
estadista que fou Carlos Arias Navarro
ens va dir que partits polítics no, que
això encara era pecat, però que en can-
vi ens donava associacions polítiques.

Joaquin Garrigues Walker, el qual
sostingué un col·loqui amb el Grup
d'Advocàts Joves de Barcelona, va afir-
mar rotundament no haver rebut con-
signes concretes de la CIA respecte a si
s'havia de donar suport a aquestes as-
sociacions i que, per tant, en passava
malgrat que reconeixia que les associa-
cions polítiques espanyoles proposades
per Arias Navarro no hi havia dubte
que eren les millors associacions políti-
ques espanyoles proposades per Arias
Navarro.

E p...i, em vaig dir, Cuidaduuuuu!
Aquest tipus és una cosa seriosa.
Un home que afirmava que pas-

sava de les associacions polítiques es-
panyoles proposades per Arias Navarro
malgrat que reconeixia que les associa-
cions polítiques espanyoles proposades
per Arias Navarro no hi havia dubte
que eren les millors associacions políti-
ques espanyoles proposades per Arias
Navarro, i tot això perquè no havia re-
but consignes directes de la CIA, és un
home a tenir en compte. Wifredo Espi-
na, aleshores i ara subdirector de «El
Conreo Catalàn», també devia pensar
igual i, demòcrata de tota la vida, em
va censurar tota la informació, que
guardo "acuradament per a quan arribi
l'hora d'escriure les petites memòries
sobre les grans putades.

Una de les coses que es va censurar
en principi -després ja hi havia tantes
ratlles que es va considerar que era
més pràctic censurar-ho tot— fou que
un home tan sospitós de liberalisme a
l'estil de Wall Street com és Josep Solé
Barberà s'aixequés aquella nit de la se-
va taula i públicament fes constar l'a-

gra lment dels comunis tes
-aaaaaggg...!- a la família Garrigues
Walker, en el despatx d'advocats dels
quals foren defensats militants del par-
tit quan en aquest país ningú no gosava
defensar-los.

Ep...I —vaig tornar a dir-me en sen-
tir això-. Aquest individu deu valer la
penal I a més a més, el seu papà amb
història romàntica amb la Jacqueline.

Val la pena. Ha valgut la pena.
Potser no hagi construït gaires
carreteres essent ministre d'O-

bres Públiques ni hagi enlluernat ningú
essent ministre adjunt a la presidèn-
cia. Potser durant els seus anys de mi-
nistre no hagi merescut ser personatge
del mes de cap publicació especialitza-
da en tonteries d'aquestes.

Però ara que ha deixat de ser minis-
tre i que la seva salut no és gaire bona,
hom pensa que se n'ha anat un home
que, certament, deixa un buit: el buit
de la seva ironia que és més que hu-
mor, del seu sentit del que és la lliber-
tat, del seu reconeixement del que és i
ha de ser Catalunya sense necessitat de
dir en cap moment que li fa mal Espan-
ya i li fa mal Catalunya de tant que les
vol i les estima... Fou l'únic polític ma-
drileny que va assistir a les Terceres
Vies, el que va posar menys inconve-
nients als trapassos i el que va saber
riure's més de la misèria de ser minis-
tre.

Segons Bigordà, a un provincial
dels jesuïtes li agradava dir que
tota situació, per desesperada i

sense solució que pugues semblar, sem-
pre és susceptible d'un empitjorament.
És veritat: donava la sensació que un
govern més gris era impossible, però,
ara que se n'ha anat Joaquin Garrigues
Walker ja hem passat del no-rés a la
més absoluta pobresa mental. ..

N'hi havia prou amb sentir al noi
aquest, Melià em sembla que es diu,
llegint per la tele l'ideari del nou go-,
vern, per a mormolar «uuuuui maaaa-
reee».

10



Carta del director

Joan Pau II, l'enviat
Amic lector: ,

Crec que el viatge de Joan Pau II a Àfrica té ün interès extraordinari si
es contempla des d'Europa amb unes coordenades culturals que ens perme-
tin un punt de vista més ampli que l'estrictament religiós.

Encara que la televisió està donant una imatge absolutament mundana i
molt a l'estil de la revista «Hola» del viatge de monsenyor Wojtyla, és sabut
que el Papa s'hi ha desplaçat per frenar la força creixent de la nova teologia
negra que, entre altres coses, tendeix a la concfeció d'una litúrgia pròpia
arrelada als cultes i als rites ancestrals dels pobles de l'Àfrica i pretén també
la «legalització catòlica» d'alguns costums familiars que estan en contradic-
ció amb la cultura judeocristiana.

Cal que ho ens enganyem. Darrera d'un Khomeini i del trasbalsament
que l'Iran està produint a l'Occident hi ha un fet històric que és l'aixafament
de la cultura xiítà a través d'un infiltrat d'Occident que es diu Reza Pahlevi.
Fer la mateixa raó, els occidentals tendim a pensar que el líder libi Gaddaffi
o el mateix Amin no són més que dos bojos, sense tenir en compte que du-
rant molts decennis l'Occident judeocristià ha enviat molts papes Woityla
amb la missió de fer renunciar àrabs, negres o indostànics, a llurs pròpies
cultures ancestrals; de vegades amb la força dels exèrcits d'ocupació i d'al-
tres, com en ei cas que ara ens ocupa, amb l'amenaça de perdre la salvació
eterna.

Si l'Occident pretén una autèntica convivència amb els altres pobles Cal
que tots reflexionem. La utilització de les noves tecnologies en matèria de
comunicació de masses ha permès que el procéa d'imperialització d'altres
cultures per part de l'occidental continués després de la retirada dels exèr-
cits imperials. Però això no resta gravetat al problema ja que des del punt de
vista cultural, tan greu és un imperialisme com l'altre i sobretot, provoca l'a-
parició de Tupac Amanís, Khomeinis o Gaddaffis, els quals si fossin senzilla-
ment uns bojos no trobarien entre els seus el ressò que hi troben.

Ben cordialment.

En aquest

L'HORA
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TARRADELLAS VA DONAR POSSESSIÓ

Comença Petapa Piyol
XAVIER C. JULIAN

Amb lleialtat al Rei, respecte als drets de la persona i observància
de la Constitució i l'Estatut, el molt honorable Jordi Pujol i Soley
prometia per la seva consciència i honor complir amb fidelitat el
càrrec de President de la Generalitat de Catalunya.

Eren quasi dos quarts d'una, del
dia 8 de maig de 1980 al Saló de Sant
Jordi del Palau. Pujol era investit el
115 President de Catalunya.

Després d'una setmana d'estires i
afluixes, ajornaments i crispacions,
personiflcats en els dos protagonistes
de la jornada: el president entrant i el
sortint, la presa de posició i investidu-
ra es desenvolupà amb el rigor i el
protocol que manen aquests actes,
sense una excessiva fredor, però tam-
poc amb abundor de solemnitat i ca-
luroses emocions. No van haver-hi
lloances a gestions fetes o a futures
intencions, més que les justament ne-
cessàries, com no va haver-hi tampoc
abraçades efusives i grans felicita-
cions. La desorganització i l'incapacitat
del local per acollir tantes autoritats,
tanta premsa i tantíssims convidats
foren notes més evidents. El pròlec de
l ' a c t e , l ' ú l t i m a p i c a b a r a l l a
Tarradellas-Pujol, no va ser el més in-
dicat per la seriositat que imposa la
investidura del primer president de la
nova Generalitat estatutària, precisa-
ment de mans de qui ha dut el càrrec
en aquesta decissiva etapa de provi-
sionalitat que ha donat legitimitat his-
tòrica a la nostra institució, encara
que, ara, fos el representant legal del
govern central per al protocol de la
presa de possessió.

Les cares però no estigueren crispa-
des en l'acte del Saló de Sant Jordi.
Tarradellas va emocionar-se i Pujol
no podia dissimular la satisfacció de
culminar una de les seves màximes
aspiracions polítiques, potser la que
més.

Tarradellas: últim clam
a la unitat

L'ex president Josep Tarradellas va
acomiadar-se de la seva vida política
amb un discurs emmarcat en la tòni-
ca que ha presidit tot el seu mandat
durant els darrers dos anys i mig.
Lloà la importància d'aquell acte his-
tòric com una nova victòria de la llui-
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ta de Catalunya per la seva llibertat.
Definí el nostre poble com un amant
afèrrim de la llibertat i la fidelitat, del
pacte i la comprensió, un poble que no
és intransigent ni violent, i que té «la
virtut suprema de l'unitat, sense la
qual poques coses podrem aconse-
guir». El cant a la unitat va anar

Seguidors de Pujol -no masses- a la plaça de Sant Jaume. Alfons reivindicacions
laborals habituals ja en aquests actes. :t

acompanyat d'un elogi al consell exe-
cutiu de la Generalitat Provisional per
ell presidit. Tarradellas encoraijà fi-
nalment a l'honorable Pujol (un cop li
va dir il·lustre i honorable) a ser el
més ferm guardià i defensor de Cata-
lunya, desitjant-li l'encert constant i
oferint-li la seva «cordial fidelitat».

Pujol: Fe i amor
a Catalunya

El flamant nou President encestà el
seu primer discurs com a tal amb una
anàlisi realista de la situació econòmi-
ca i social general: «les coses no van
be». Parlà de la crisi que trigarà a re-

soldre's, de l'inseguretat, el desencant
i la frustració. Assenyalà el «greu perill
de perdre la seva identitat» que atra-
vessa el nostre poble i les dificultats
en que es trobarà la consolidació afl
l'autonomia. Com a president, demà*
nà al poble de Catalunya fe i convin-
ció d'anar endavant, «sabrem superar
la crisi» - v a dir- si la fe és basada
en l'esforç de tots, perquè res ens serà
regalat, una fe que ha permès, ssgota
Pujol, fer grans coses ja, sense ajudes
oficials. La fe i l'estimació per Cata-,
lunya - a la qual el President dedica
grans evocacions personals- son per
a Pujol el motor de les nostres i t

Tarradellas crida: <Visca el nou President de la Generalitat*.

cions «que Espanya espera de nosal-
tres». No es poden fer miracles
-afegí- i marcà l'interés de Catalun-.
ya i dels qui aquí viuen i treballen
com el nord del seu mandat. Pujol di-
gué que no poden fer-se miracles i que
confiava en l'ajut del govern de Ma-
drid. L'única figura històrica evocada
per Pujol fou el President Macià del
Qual reproduí la frase «sentim la glò-
ria d'aquest moment i amb ella sen-
tún la nostra responsabilitat i la nos-
tra joia».

No tothom quedà content
Les paraules de Pujol foren segui-

des d'un llarg aplaudiment. Entre els
nombrosos invitats es trobaven molts
Büütants de Convergència i Unió, com
també n'hi havia força corejant el
nom de «Jordi» a la Plaça de Sant

Jaume. Narcís Serra fou l'únic de la •
taula que presidia l'acte que no va -
aplaudir Pujol; hom comentava queí
era la tornada de la no assistència de '
Pujol a la seva presa de possessió com ]
alcalde de Barcelona. Tampoc devien
aplaudir els líders de l'esquerra parla-';
mentària Reventós i Gutierrez-Diaz
als quals no va agradar gens el parla-,
ment presidencial; per al líder soda-
lista el discurs era «fora de lloc, místic \
i religiós», i per al comunista després
de que demanés fe i esperança, «aviat •
Pujol demanarà caritat». Tampoc li
va agradar massa la cosa a Carlos
Garaicoetxea, el gran ausent entre els
invitats, que posà com a condició,per
assistir tenir un tracte protocolari su-
perior al ministre i al capità general
que es trobaven allà. I un xic desenci-
sats van quedar també els seguidors
del nou President que s'havien con-

gregat a la Plaça reclamant la seva
presència al balcó; quan Pujol va sor-
tir, acompanyat de la seva esposa •
Marta Ferrusola, li van treure un mi-
cro i improvitzaren varis altaveus
a les finestres del Palau, però les
úniques paraules que es van sentir
de l'honorable foren «això no va» i
s'entornà cap dins. La nota contesta-
tària de la plaça, la constituïa un grup
de treballadors de la CSUT de Motor
Ibérica que corejaven «Jordi, treba-
lla»; segons testimonis propers al Bal-
có, Pujol va dir: «anem que ja està
b e l » . . ' , ••.*•. i- - ï . < n z - * ! • . : . . . > ^ · N i ^ ,

I : Divendres prengué possessió el nou
. Consell Executiu. El decret de la seva

constitució ha estat el primer acte del
President Jordi Pujol. Amb els despat-
xos ben repartits entre la institució au-
tonòmica i la Diputació, el nou govern
de Catalunya comença a caminar. •
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La passera MARTA MATA I GARR*

Equilibris i relliscades

D ivendres 2 de maig vaig re-
bre un telegrama signat per
Josep Tarradellas que, com

a delegat del' govern a la presa de
possessió del nou president de la Ge-
neralitat, m'indicava que la cerimò-
nia, a la qual, per cert, encara no
havia estat convidada, s'ajornava
del dilluns dia 5 al dyous dia 8. Al-
guna cosa no havia rutllat; ho des-
conec. I no obstant he d'actuar-hi.

Mentrestant, cal explicar-ho; cal
pensar en la complexitat i obscuritat
de tot el que no ha anat bé, prepa-
rant aquesta cerimònia, que hauria
hagut de tenir la solemnitat tensa de
l'equilibri d'un pas de passera, però
que més aviat ha tingut l'aparença
d'un seguit de relliscades ben poc
elegants i em temo que per part de
tots.

Ü
una cosa és que el nomena-
ment de President de la Ge-
neralitat surti al BOE i signat

pel cap de l'Estat i l'altra és qui dó-
na el poder a aquest President. El
poder realment li ha donat un Parla-
ment elegit pel poble de Catalunya,
gràcies a un Estatut que ha estat re-
conegut per l'Estat Espanyol. El re-
coneixement de l'Estat espanyol a
tots i cada un dels passos estatutaris
de Catalunya, deu ser correcte i fins
important políticament, però res
més. El decisiu, és el funcionament
d'aquest estatut, que en tot allò que
preveia, eleccions i presidències ha
funcionat perfectament; però en allò
que ell no preveia, com ara aquest
nou pas, no s'ha encertat massa el
funcionament.

L'actual govern de Madrid, amb
la seva grollera sensibilitat respecte
a «los asuntos autonómicos o de ad-
ministración territorial» havia de fer
alguna cosa com la que ha fet. Ces-
sar un President de la Generalitat... i
nomenar-lo després representant en
la presa de possessió del nou Presi-
dent. No sé quina és pitjor de les
dues relliscades. Quan fa dos anys i
mig la Generalitat fou restablerta, ja
haguérem de passar per un decret
que demanà de tots bona voluntat
política de la interpretació. Havíem

reclamat la represa d'unes instit
cions i el retorn del darrer presidc
elegit pel Parlament en l'exili;
guérem d'acceptar una restaurat
poc més que nominal i un presidex
nomenat des de Madrid. Però el d«
cret reconeixia que allò es feia e
resposta a la massiva petició del pof
ble de Catalunya i a través d'aqueaff
reconeixement, nosaltres podíem r* |
conèixer en allò que se'ns concedia,?
allò que feia anys havíem reclamat!
que se'ns retornés. ,;||

P erò ara que acaba aquesta
neralitat i aquest President,
no l'havia de cessar ningú|

més que el fet de la presa de posses-|
sió d'un nou govern de la Generali-1
tat, amb l'únic possible intermediari
de la Presidència del Parlament. I;
molt menys nomenar i cessar, ïr
després encarregar, etc, aquest dia
28 d'abril embussat de cartes i de-
crets mentre el President del Parla*
ment era a Madrid sense ser-ne as-
sabentat, sembla. - >-

Tot plegat per arribar a un mateix
traspàs, però no com a equilibri de
forces sinó com un equilibri de re-
lliscades entre els que volien fer pas-
sar la seva, els que caçaven mos-
ques i els que s'ho miraven, massa
astorats per intervenir.

A h, i en presència del Ministre
d'Administració territorial,
un distingit ucedista que

quan el veus amb el seu caminar felí
damunt les catifes de les Corts saps
que, a la seva manera, no relliscarà
mai.
- Serà difícil explicar tot això temps

a venir, però preocupa més explicar-
ho ara a aquells que no han votat»
però que estem entestats que ho fa*
cin. Com a oposició volem el màxim
de poder polític a Catalunya per go-
vernar Catalunya, i per això sembla
important que l'oposició estigui pre-
sent en aquest equilibri de rellisca-
des del traspàs de poders.

Potser n'aprendrem i n'ensenya-
rem... de no relliscar.
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aroi'cs dVlbrii Martorell es queden al govern.

IEL TERROR CONTINUA...

Crisi de Govern: breu
anàlisi del nores
PEDRÓ ALTAKES

U història de la crisi ja està explicada fins el cansament. I la seva
anàlisi no deixa gaires dubtes: una ensopida remodelació els
objectius de la qual es desconeixen i que, tanmateix, ha posat en
fvidència l'estranya amalgama de personalismes, ideologies i
^teressos que és UCD.

Cosa que, en realitat, no és precisa-
nt tampoc un descobriment. No

t, una interessant constatació
pot tenir conseqüències en el fu-
P 6 r p r " n e r a vegada, el senyor
ez ha estat fortament «contestat»

les estructures del seu propi
La remodelació, crisi, reajusta-

ment o com se'n vulgui dir d'aquest
empostissat tan poc suggerent, no ha
estat exactament la que el Cap del Go-
vern volia. Tampoc no pot dir-se que
hagi estat un èxit dels anomenats «ba-
rons». Més novetats: molta gent ja no
vol ser ministre; uns perquè no accep-
ten i d'altres perquè se'n van per no

acceptar el camí que prenen les coses
(García Díez i Bustelo). Tot això indica
que els sis mesos que queden fins el
Congrés d'UCD, el mes d'octubre, pro-
meten tenir un cert interès. Molt més
immediatament, el famós debat que ja
no serà el dimarts i tretze, per foragi-
tar mals averanys, sinó del dia 20, tal
i com estan els ànims i tal i com ha
sortit «la crisi», pot convertir-se en
una segona edició de la no oblidada
cerimònia d'investidura, fa. poc més
d'un any.

Petita història de
vint'i-dos dies

que no passaran
a la Història

En una cosa estan d'acord tiris i
troians, inclosos força membres de les
hosts ucedistes: la manera que té el
senyor Suàrez de fer les seves crisis
de Govern s'assembla com una gota
d'aigua a l'altra a les que acostumava
a fer el general Franco. Els ministres
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sortints s'assabentaren oficialment de
llur cessament per una trucada tele-
fònica del propi president del Govern
efectuada dyous a la tarda, és a dir a
penes vint-i-quatre hores abans que es
fes públicament a través de l'habitual
nota oficial de la Secretaria d'Estat
per a la Informació. Fer la seva ban-
da, alguns dels qui entraven deien pú-
blicament unes hores abans, i no hi ha
motiu per a dubtar de la seva parau-
la, que ells no en sabien res. De fet, a
algun la «consulta» el va agafar fora
de Madrid, on aprofitava el pont del 1
de maig.

Aquest cronista, com qualsevol al-
tre, va poder comprovar la setmana
abans en els passadissos del Congrés,
que cap ministre no estava realment
segur en el seu lloc i alguns d'ells or-
denaren aquells dies els papers «pel
que pogués passar». Fer la seva part,
els òrgans del partit, UCD, foren els
últims en assabentar-se, pràcticament
pels diaris, i diverses secretaries de
l'executiva no amagaven el seu total
desenganxament del que estava pas-
sant. Realment, tenian força menys
informació que qualsevol cercle pe-
riodístic. Quan, per segona vegada, es
va reunir la Comissió Permanent la
matinada del dimecres 30 al dtfous 1,
la decisió estava presa, si bé la «con-
testació» per part dels «barons» i la
posterior renúncia de Pérez Llorca a
la vicepresidència, a més de les difi-
cultats per a substituir el titular de la
cartera de l'Interior per renúncia o
resistència dels candidats, va estar a
punt d'acabar novament amb els
plans del tàndem Suàrez-Abril.

Fins llavors, Suàrez havia triat el
seu mètode preferit: l'escena del sofà
amb cadascun dels caps de tendència
0 independents significats com Calvo
Ortega o Calvo Sotelo. Però ni tan sols
la trama va arribar a estar totalment
en les seves mans malgrat lareserva: les
indecisions i tripyocs de l'entorn foren
constants'en un espectacle que ben
aviat deixà d'interessar l'opinió públi-
ca. La més important de totes, la riva-
litat entre Arias Salgado i Pérez Llor-
ca (que es perfila com el «tercer ho-
me» del poder), era prou coneguda.
Com també el fet que Arias Salgado
tenia els dies comptats com secretari
general d'UCD. Refusada la temptació
d'una comissió gestora, eren clares
les preferències presidencials i vice-
presidencials per un home tecnòcrata
1 executiu, amb fama d'eficaç i amb
un rígid esquema de treball.

En tot cas, la petita història d'a-
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Juan José Rosón, nou ministre de l'Inte-
nor.

Ignacio Bayón, nou ministre d'Indústria i
Energia.

Luis Gamir, nou ministre de Comerç.

quests vint-i-dos dies, dés que
unes «indiscretes» declaracions als pe.
riodistes anuncià una crisi que/se-
gons ell, seria mínima, fins divendres
2 de maig, és molt lluny de ser apas-
sionant. Ni en la solució ni en la ges-
tació ni en el desenvolupament Més
aviat diríem tot el contrari: per sort
per a la Història, els naps i cols l̂et
intrigues, les capelletes, els interessos
i els personalismes, només serveixen
per omplir les planes dels diaris. Les
anècdotes, moltes i molt variades, són
només el paisatge d'un tema de fons
inamovible per ara: els 47 ministres,
47, que han passat fins ara pels diver-
sos gabinets de Suàrez proven que
aquest, passada la transició on l'estre-
lla presidencial brillava amb un es-
plendor que no es repetirà, no té tin
disseny de govern per estabilitzaria
democràcia i treure aquest país del
forat en què és ficat. Curiosament,
aquest tema del disseny, la seva ab-
sència, fou la paraula emprada cons*
tantment per Juan Antonio Ortega
Díaz-Ambrona al club Siglo XXI, qua-
tre dies més tard ministre, per a fer,
una crítica no gens camuflada al mo-
de de governar de Suàrez. —ttfr

En fi, el que està absolutament clar
és que no val la pena posar-se a bus*
car els dies perduts de la crisi, potser
només ressaltar la posició de García
Díez i Carlos Bustelo de «plante» a la
política econòmica 'd'Abril i la negati-
va de Fernàndez Ordónez a ser minis-
tre de Relacions amb Europa. A més,
és clar, de ressenyar el pintoresc epk
sodi protagonitzat per Pérez Llorca,
d'acceptar una vicepresidència a Is*
tres de la matinada i dues hores més
tard escriure una carta renunciant-hi
La qual cosa prova que la crisi ha tri-
gat tant de sortir, no per maduresa^
com oficialment s'ha dit, sinó pura-
ment i simplement per tot el contrari
És a dir, per indecisió, manca d'objejj
tius clars i impremeditació. ]

- .
Breu anàlisi del no-res 4

Té raó aquesta vegada el portaveu
oficial del Govern, quan acusa l'
querra de manca d'imaginació
repetir una vegada més allò del gir
la dreta del nou govern en comp
dó amb l'anterior. Encara que»
passada, és rigorosament cert. P
dit així, i donades les constants
(pràcticament una cada sis mesos) po-
dria interpretar-se que el primer Go-
vern de Suàrez (aquell que hom anc-



menà dels «penenes») partia gairebé
de l'extrema esquerra. La qual cosa,
evidentment, no ós precisament una
prova de rigor històric. L'error par-
teix de fer una comparació de nom a
nom. I siguem seriosos, Josó Luís Al-
varez no és mes de dretes que Martin
Villa, per exemple. El problema, al
meu parer, ós en una altra banda i és
observar com d'un cantó UCD va
(aprimant-se» d'algunes ideologies
que formaren inicialment el partit (es-
pecialment liberals i socialdemòcra-
tes) i de l'altre el constant «augment
del pes dels anomenats «homes de la
Moncloa». És a dir, de gent absoluta-
ment fidel al president. Això porta ne-
cessàriament, i alguna cosa se n'ha
vist aquests dies, al paulatl creixe-
ment de la «contestació» no sols pels
«barons», sinó també per l'aparell. Fer
això, en definitiva, s'ha posat un ho-
me com Calvo Ortega per a preparar
el Congrés.

Pel que fa a la resta, cal dir que el
<nou» govern no és gaire diferent de
l'anterior. Resulta doncs que aquell
famós intent de rellançar la política
governamental no sembla gens possi-
ble. Es continuarà amb la política de
«1 anar fent» en tots i cadascun dels
camps, sembrats de mines, que con-
formen la realitat nacional: la situació
econòmica, les autonomies i l'ordre
públic, i en aquest panorama el sen-
yor Suàrez ha donat proves que li
manca disseny, per emprar l'endias-
tfada parauleta. I n'hi ha mancat fins
per nomenar govern. L'espectacle d'a-
quests dies ha estat un «boomerang» i
no pot dir-se, ni molt menys, que ni el
Govern ni el seu partit n'hagin sortit
^forçats. Tampoc el pals, que ha as-
sistit entre escèptic i desinteressat a
uns tripijocs polítics les claus i objec-
tius dels quals no eren al seu abast.

Si la lliçó que ha tret la Moncloa
dels seus fracassos a Andalusia, Eus-
kadi i Catalunya, ha tingut com resul-
tat aquesta «remodeladó», cal dir que
6 0 l'estil ha estat un «revival» de
temps que crèiem passats i en el re-
sultat un autèntic «bluflfr. Ni alforges,
« contingut. 0 sigui: el no-res.

Iara,lapo$t-cri$i

La cerimònia de presa de possessió
«els tnous» ministres fou rapidíssima i
a les poques hores Suarez agafa l'avió
<*P a Aràbia Saudita, seguint sens
aubte la ruta del petroli. Com és habi-
t a ! en els viatges del president a l'ex-

José luís Alvarex, nou ministre de Trans-
ports i Comunicacions.

Juan Antonio Ortega y Diax-Ambrona, nou
ministre adjunt per ala Coordinació Legis-
lativa.

Sebastidn Martín Betortíüo, nou ministre
adjunt per ala Funció PúbUca.

terior, la nodrida presència periodísti-
ca ha estat aprofitada per a una més
o menys improvisada roda de premsa
amb els informadors espanyols. La ro-
da de premsa en qüestió era una res-
posta a les veus que des del PSOE s'a-
fanyaren a aixecar-se respecte a les
possibilitats de formar una nova ma-
joria parlamentària a base dels votos
de l'oposició més els dels despitats
dissidents d'ÜCD. Suarez, més nerviós
del que és habitual i amb cert accent
melodramàtic, segons conten les crò-
niques, es queixà del comportament
de la premsa durant la crisi i anuncià
un estil diferent en la seva manera de
governar i, sobretot, en les seves rela-
cions amb l'opinió pública. Abans d'a-
gafar l'avió cap a Belgrad per assistir
als funerals de Tito, és evident que
fins a Byad havien arribat les relati-
vament aparatoses declaracions de
Felipe Gonzàlez insinuant la possibili-
tat d'una entesa, abans del debat par-
lamentari, amb els sodaldemòcrates.
«No crec que hi hagi ningú a UCD ca-
paç de trencar el partit», sentencià
Suarez.

El cert és que el resultat de la re-
modelada ha tingut un gran ressò en
els mitjans de l'oposició d'esquerra. I
que no s'apaguen les dures crítiques,
d'altra banda habituals, al resultat. A
Astúries i Valladolid, Felipe Gonzalez
llançava una vegada més, una mana
de globus-sonda als sectors «progres-
sistes» del partit en el poder. Declara-
cions després matisades i precisades
respecte que no hi havia hagut con-
tactes. El cert és que amb elles el líder
del FSOE ha tornat a explicitar la ve-
Da Idea, plasmada en aquella famosa
frase d'Alfonso Guerra de «trencaríem,
UCD en 10 dies si ens ho proposés-
sim», d'un «pacte de progrés a l'espan-
yola». És a dir, la creació d'una rela-
ció de forces al Parlament diferent a
base d'unir al FSOE els vots d'aquesta
llarga sèrie de gent desplaçada per
«l'Empresa» (com en cercles periodís-
tics s'anomena el tàndem Suarez-
Abril més Pérez Llorca), d'origen 1
tendències liberals i sodaldemòcrates
i amb passat inequívocament demo-
cràtic durant el franquisme, ;

Cal dir que l'operació, que com un
guadiana sorgeix periòdicament per a
substituir èl fantasma del «govern de
coalició», no es veu avui, per a qualse-
vol observador imparcial, mínima-
ment possible, I això ho sap també Fe-
lipe Gonzalez, el qual hi insisteix per a
posar nerviosos els cercles de Presi-
dència. Cosa que, una vegada més, ha
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aconseguit. I no és possible perquè ni
els socialdemòcrates ni els liberals do-
naran aquest pas: una cosa és el que
es diu en les tertúlies polítiques ma-
drilenyes i una altra de molt diferent
carregar amb la responsabilitat, o si
més no així ho veuen ells, de trencar
l'actual equilibri de forces polítiques.
Fernàndez Ordónez segur que no ho
farà, i no el coneixen gens els qui
creuen que en un moment donat tren-
caria amb Suàrez, llevat d'una situa-
ció d'autèntica catàstrofe. Una altra
cosa és que, de cara al Congrés, els
socialdemòcrates intentin fer un se-
riós balanç de llur pèrdua de posi-
cions a ÜCD. Però per a fer-ho partei-
xen d'un llast difícil de superar: llur
situació privilegiada dintre l'Adminis-
tració.

D'altra banda, els sectors crítics
del PSOE veurien amb total prevenció
una operació d'aquest tipus que, i ho
diuen molt clarament, suposaria el
definitiu esllavissament socialista cap
a la socialdemocràcia, tenint en
compte que cap pacte no es fa sense
contrapartides. £1 remolí en aquests
sectors per les insinuacions de Felipe
ha estat gran i en poques hores les
tendències crítiques del PSOE, al-
menys a Madrid, s'han afanyat a
reunir-se per canviar impressions.

Així que, avui per avui, no sembla
que es tracti d'altra cosa que d'una
lògica «guerra sicològica» per prepa-
rar el terreny, per part dels socialis-
tes, del retardat debat del dia 20.
Aprofitant, naturalment, els encenalls
de la crisi. I les coïssors, la qual cosa
entra perfectament dintre del joc polí-
tic.

Per acabar: el feixisme
que no s'atura

I mentre els polítics «vetllen armes»
davant l'expectantment inflada sessió
de la setmana entrant, el terror feixis-
ta va fent de les seves. Uns dies abans
del ler de maig, un anarquista moria
a cops de navalla a la Gran Via. El
mateix dia 1, després de la manifesta-
ció obrera (i en la qual, per cert, al-
guns participants no van poder ama-
gar que no han renunciat a l'estalinis-
me en xiular Nicolós Redondo per un
just esment a la invasió soviètica
d'Afganistan), hi ha haver ferits de
gravetat, un dels quals moriria hores
després, Arturo Pajuelo, dirigent d'un
moviment de veïns. I el mateix dia
que diversos barris de Madrid es pa-

Garrigues Walker, malgrat la seva malai-
tia, va prendre part directa en la crisi.

Suàrez i Abril Martorell,
un binomi inseparable.

ralitzaven en una vaga general can
resposta a l'agressió, una altra banda
«d'incontrolats» assassinava, en l'as-
salt a un bar, un jove soldat de 20
anys. També en les últimes setmaiws
hi ha hagut diversos assalts a la Fa-
cultat de Dret amb profusió d'exhibir
ció de tota mena d'armes... ''•'^W>

Així estan les coses. Quan escnc
aquestes ratlles, només els acusats |fl
la primera de les morts, encara que
no tots, han estat detinguts. Estem
doncs novament davant d'un d'f*
quests assalts a la convivència *$*
quals aquest país no pot acostumar-s
se. I que, tanmateix, s'amaguen coó
fets aïllats en una tàctica d'estrj|:
molt perillosa. *"w^

El cert és que l'extrema dreta mcsR;
tra una mobilització cada vegada més
gran i la seva disponibilitat de tota
mena d'armes és a la vista. Encara
s'està esperant una explicació <fc
«conjunt» a tots aquests fets que, dff
cap manera, no poden considerar-%
com esporàdics. Un capítol que, diftS.
sortadamént, no sols no acaba 4f;

tancar-se sinó que s'amplia en una>
agosarada presència que va deixa&Sj
un reguitzell de sang i de violència cafl
da vegada més freqüent. I, cada dísj
que passa, més provocador. • *
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Ens agrada el camp.
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DESPRÉS DE L'ÚLTIMA MORT DE TTTO

Iugoslàvia: el desafiament del postitisme
MATEO MADRIDEJOS

La desaparició del guerriller,
estadista i líder del moviment
de països no alineats, que gosà
desafiar Stalin, planteja
seriosos problemes de cohesió
interna i suscita inquietuds
internacionals.

Segons CL. Sulzberger, el colum-
nista nordamericà que el va entrevis-
tar diverses vegades, «cap estadista
del segle XX no tingué una vida més
variada que el mariscal Tito», potser
amb l'excepció de Winston Churchill.
En el moment que els epitafis elogio-
sos s'acumulen sobre la tomba d'un
jardi de Belgrad, no resulta difícil
compartir el judici del Times londi-
nenc: «La mort del presidente Tito
clou un capítol de la història euro-
pea». En efecte, era l'últim supervi-
vent del combat contra la barbàrie
hitleriana i acabà els seus dies com
l'últim pilar del moviment de països
no alineats; perquè fou, com ha escrit
André Fontaine a Le Monde, «el que
no es va alinear mai)».

El seu amic, company, correligio-
nari i després enemic polític, l'ideòleg
Milovan Djilas, que tant el va ajudar
en la resistència enfront de Stalin, ha
traçat ara un retrat sense rancor, en
el qual Tito, encarregat de dirigir Iu-
goslàvia a través de les tempestes,
apareix com «si fos alhora el timoner i
el vent». Uns vents que, com és sabut,
foren huracanats, inevitable destí his-
tòric d'un nacionalista balcànic la vi-
da política del qual s'inicià pràctica-
ment coincidint amb la desintegració
de l'Imperi austro-hongarès. Curiosa-
ment, el president Tito, davant l'enre-
vessat problema de les nacionalitats
iugoslaves, mai no va amagar la seva
admiració per l'obra de la monarquia
de Viena, «capaç de mantenir un cen-
tre polític fort gràcies a una combina-
ció de llei, ordre i autonomia local».

Arquitecte indiscutible de la Iugos-
làvia contemporània, el complex edifi-
ci que va saber forjar s'enfrontarà ara
a les escomeses de la història, única
manera de comprovar-ne la fortalesa.
La premsa internacional és plena

Segons el Times, «La mort del president Tito clou un capítol de la història europea»,

aquests dies de metàfores que es refe-
reixen amb inquietud al futur de la
Federació iugoslava, aquest mosaic de
nacionalitats, de sis repúbliques, dues
regions autònomes, quatre idiomes i
dos alfabets. «Esperem que, abatut el
roure, el bosc el sobreviurà», escrivia
Le Quotidien de Paris, com si volgués
llançar una advertència sobre les am-
bicions i afanys que sens dubte es des-
pertaran dins i fora de Iugoslàvia.

Tothom es cura en salut, des del
president Carter, el qual assegura el
suport dels Estats Units al règim de
Belgrad, fins el Kremlin, des d'on
arriba el comunicat que presenta el
president Tito com «un eminent mili-
tant del moviment comunista interna-
cional i del moviment obrer», sense
oblidar la ritual referència a les dis-
crepàncies sobre alguns problemes,
però insistint igualment en la «no in-
gerència en els afers interns».

La via nacional
al comunisme

El «gran patriota, home d'un corat-
ge i una tenacitat extraordinària»
—com deia la reina Isabel II en el seu

telegrama de condol— fou successiva-5
ment agent de la revolució, al servei;
del Komintern; dirigent implacable t'
d'un partit comunista afeblit per la^
repressió i pel que llavors s'anomena-íj
ven «elements vacil·lants»; màxim àrtí- '•
fex d'una «revolució sense permís», és;
a dir, en contra dels plans del KrenKf
lin, segons l'expressió de Fernando?
Claudin; comunista heterodox, que no i
sols va haver de suportar els epítets \
infamants dels antics, camarades!
—renegat, petit burgès i fins feixista—i
sinó que, enfrontat a Stalin, aleshores |
totpoderós, va saber viure, sense que f
li tremolés el pols, «a un pas de l'abis- i
me». I

En plena guerra freda, a partir de J
1948, el titisme —la via nacional al
comunisme— desfermà una veritable
caça de bruixes dirigida pel Kremlin i
secundada amb entusiasme per tots
els partits comunistes, alguns dels di-
rigents dels quals s'inclinen aquests
dies respectuosament davant «el gran
revolucionari», al qual atribueixen
l'invent de l'eurocomunisme. És sabut
que les presons stalinianes es van om-
plir de presumptes «titistes», obligats a
confessar crims inexistents, mitjan-

i
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i'esíacíisía iutjosíau és el que no es va alinear mai en cap dels dos blocs.

cant l'ús de la tortura i sotmesos a ju-
dicis indignes, quan no eren expediti-
vament eliminats.

La veritat és que «l'heretge» fou,
abans que res, un polític pragmàtic,
més que no un pensador original, que
corregia fàcilment els seus errors. Es-
tava convençut que el marxisme era
«noranta per cent de pràctica, deu per
cent de teoria», convicció que ajuda a
comprendre com va passar en vint-i-
quatre hores de la rigidesa d'un siste-
ma calcat del soviètic a les audàcies
de la descentralització, l'autogestió i
la concepció del partit comunista no
com «guia», sinó simplement com ins-
pirador de la vida política. «Tito esde-
vingué titista perquè es va enfrontar a
Stalin», ha recordat ara l'especialista
Bernard Féron, per al qual el titisme
fou «una manera de ser més que no
una doctrina». En el moment que Sta-
Üa es va proposar d'enderrocar-lo, no
el salvaren els nordamericans, ni molt
menys els seus amics anglesos, sinó el
seu agut sentit de la realitat, la ràpida
comprensió de la por de Stalin a des-
fermar les ires dels Estats Units, la
superioritat atòmica dels' quals era
aclaparadora.

Les repúbliques que formen Jederalment
l'Estat iugoslau estan en perill de
disgregar-se.

«En contrast amb altres dirigents
absoluts, Tito va establir una succes-
sió constitucional», assegura The
Guardian en fer l'elogi pòstum de l'úl-
tim dels grans supervivents. La suc-
cessió col·legiada, tant a l'Estat com
al partit, és una peça més del complex
edifici, no una garantia inqüestiona-
ble. Després de prop de quaranta anys
de poder escassament compartit, la
desaparició del mariscal i president
crea un buit molt difícil d'omplir, se-
gons reconeixen tots els iugoslaus; i

com ja va dir el general De Gaulle, els
grans buits històrics acostumen a pro- '
vocar «el massa ple», la proliferació
dels aspirants. La desaparició de Tito
dibuixa un gran interrogant sobre el
mapa de Iugoslàvia. . r •;

El paper de l'Exèrcit

Els nombrosos hereus —vuit a la
direcció de l'Estat i el mateix número
en la del partit- s'enfronten a una
difícil tasca, si bé l'absència d'una
personalitat dominant pot ser una ga- ,
rantia de continuïtat; haufan de de-
mostrar que els pessimistes anaven
errats, que el president Tito, federa-
dor dels eslaus del sud, no és «l'últim
iugoslau». Els homes de les presidèn-
cies col·legiades, els quals procedei-
xen de totes les nacionalitats i re-
gions, hauran de substituir amb obres
el carisma de Tito i l'orgull nacional
que va voler inculcar en els seus
compatriotes. Passa, però, que les
Repúbliques federades i les regions
autònomes, a més de les profundes di-
ferències culturals, estan separades
per nivells de renda molt distints, la
qual cosa suscita lògicament contro-
vèrsies nolt agudes sobre el millor re-
partiment del pastís del progrés.

L'exèrcit, tant el regular com les
unitats de l'anomenada defensa popu-
lar generalitzada, pot jugar un gran
paper en el manteniment de l'estabili-
tat; però la cohesió de les forces ar-
mades, com és lògic, depèn en gran
mesura que les previsibles tensions
centrífugues romanguin en un nivell.
tolerable. Els prop de dos milions de
combatents poden ser un factor d'uni-
tat nacional cara a un enemic exte-
rior, seguint l'esperit guerriller super-
vivent de la lluita contra l'ocupant
nazi; però llur actuació és imprevisi-
ble en el cas de greus tensions inter-
nes. Prop del 90 per cent dels oficials
de l'exèrcit pertanyen a la Lliga dels •
comunistes, la qual cosa constitueix,
en principi, una garantia important ],
per« la preservació delsistema,a con-
dició que el llegat de Tito prevalgui
sobre els particularismes, els quals
podrien ser atiats des de l'exterior, es-
pecialment des de la Bulgària proso-
viética.

El veritable valor de l'herència de
Tito no es troba en les institucions,
que al cap i a la fi hauran de ser revi-
sades, sinó en la voluntat unitària
dels pobles federats i en el convenci-,
ment que la independència passa ne-v
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L'URSS està pendent de les posicions que prenguin els descendents polítics del maris-
cal Tito.

cessàriament per la Federació. Els es-
deveniments dels últims anys, amb
«purgues» dels elements rebels a Sèr-
bia i a Croàcia, suggereixen que el sis-
tema, per a ser viable, haurà de
plantejar-se seriosament el problema
de la llibertat, de la discussió oberta
que Tito tolerà molt rarament. Amb
un sistema original d'«autogestió» i
«socialisme de mercat», en el qual la
col·lectivització ha estat pràcticament
abandonada, cal demanar-se si la li-
beralització de la vida política no és
una condició necessària per a pro-
moure el desenvolupament i si les for-
ces socials emergents no acabaran per
plantejar una alternativa dràstica.

£fc soviètics, l'OTAN
i la direcció col·lectiva

«Tot depèn, en definitiva, dels so-
viètics», escriu Le Monde en el seu
editorial, amb aparent exageració.
The Times replica implícitament que
l'Occident ha de deixar ben clar que
«considera el llegat del president Tito
com part essencial de l'ordre euro-
peu». Fer la seva banda, Sulzberger,
el qual escriu des del record, després
de parlar de «les fronteres de l'O-
TAN», adverteix amb la tragèdia: «La
Unió soviètica ha d'estar preparada
per arriscar-se a l'holocaust si assu-
meix aquest risc» (el d'intervenir a Iu-
goslàvia). No és probable que Breznev
i col·legues hagin de tenir èxit allà on
va fracassar Stalin, i sembla impossi-

ble que, després de quaranta anys de
gelós conreu de la independència na-
cional, pugui fabricar-se fàcilment un
titella que, com Babrak Karmal a Af-
ganistan, accepti les extravagàncies
de la «sobirania limitada» i «l'autoa-
gressió».

El guerriller que va passar penali-
tats a les muntanyes de Bòsnia per
hostilitzar els exèrcits nazis, acabà en
estadista mundialment respectat, ro-
dejat de comoditats, sensible a tots els
fastos i lloances que acompanyen el
poder personal. Últim testimoni d'una
època turbulenta, potser la seva pas-
sió política més gran fou la de no ser
satèl·lit de ningú. La Iugoslàvia
sense Tito serà necessàriament dife-
rent, per més que els interessos d'Eu-
ropa i de la pau mundial estiguin a fa-
vor de la unitat i la independència del
país.

La direcció col·lectiva es fonamen-
ta també sobre la realitat que no exis-
teix una personalitat política amb
prou autoritat com per encarnar la
continuïtat. No obstant, la responsabi-
litat més gran recaurà presumible-
ment sobre aquests homes: Vladimir
Bakaric, de 68 anys, supervivent únic
de la vella guàrdia, pragmàtic i mode-
rat, el qual pertany ales presidències
de l'Estat i del partit; Milos Minic,
principal estratega de la política exte-
rior; Stane Dolanc, 54 anys, secretari
del partit durant vuit anys; i el minis-
tre de Defensa, general Nücola Iiubi-
cic, el qual representa les forces ar-
mades en la presidència del partit. •

DIÀLEG EGIPCI-ISRAELIÀ

L'enèsim
«impasse»
sobre els
palestins
XAVIER BATALLA

La recruada dels atemptats i
protestes anti-israelianes &•$
Cisjordània i la franja de Gaia
demostren el rebuig dels palestins
a les negociacions El Caire-Tel
Avis sobre l'autonomia dels
territoris ocupats, però també
palesa els escassos resultats
obtinguts pel règim egipci que
ara, després d'onze mesos de
negociacions, es mostra -
disposat a ampliar el termini
fixat —fins el proper dia 26-
per a la conclusió d'un acord.

Les conversacions tripartites cele-
brades a la localitat israeliana d'Herz-
lia es tancaren el passat dia 7 sense
que s'hagués fet cap progrés, segons
declaracions del representant norda-
mericà, Sol Linowitz. Els israelians no
renuncien al ple control militar del
marge occidental de riu Jordà (Cisjor-
dània) i de la franja de Gaza.

Malgrat l'última iniciativa diplomà-
tica del president nordamericà,
Jimmy Carter, el qual el pasat mes de
maig convocà a Washington el presi-
dent egipci, Anuar el Sadat, i el pri*
mer ministre israelià, Menahem Be-
gui, les posicions d'El Caire i Tel Aviv
continuen essent enfrontades. Sadat
manté que l'Assemblea palestina a
elegir per sufragi universal hauria de
tenir poders legislatius. Begin, al con-
trari, limita la presumpta autònom**
a l'administració dels diferents muni-
cipis, reafirmant que els territoris, in-
closa la zona àrab de Jerusalem, són
part d'Eretz Israel, per la qual cosa
Uur seguretat ha de continuar contro-
lada per mans jueves.

L'enèsim impasse egipci-israelià es
produí una setmana després que l'Ad*
ministració Carter vetos una resolució
del Consell de Seguretat de l'ONÜ en
favor de la creació d'un Estat palestí.
I el que és pitjor per a les parts i
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Segons tots els indicis, el proper dia 26 no hi haurà acord sobre l'autodeterminació
dels palestins.

ressades en la pax americana: allò
que estava previst com fase final de
les negociacions es desenvolupa men-
tre la resistència palestina ha recruat
les accions armades contra l'ocupant
israelià. Les vagues i els disturbis s'-
han multiplicat a Gaza i Cisjordania
des del passat dia 2, quan un coman-
do fedayin matà sis jueus a la locali-
tat d'Hebron. La primera represàlia
israeliana, per la qual tres dirigents
palestins foren deportats a la frontera
libanesa, no féu més que augmentar
les protestes contra les conversacions
patrocinades per Washington. Els te-
rritoris ocupats, així com les zones
palestines del Líban, tornen a estar al
peu d'una nova «etapa calenta», com
ho demostra el raid israelià del passat
dia 8, la qual cosa no facilitarà preci-
sament l'afany egipci per desbloque-
jar les conversacions amb Begin.

L'ambigua posició d'algunes cance-
lleries europees que, com la francosa,
donaren suport al veto nordamericà a
l'ONU, no ajuda tampoc a la clarifica-
ció de la crisi. Els europeus no sem-
blen conscientes que no n'hi ha prou
axQh donar suport al dret palestí a
crear el seu propi Estat. Les crítiques
a|s acords de Camp David, i l'absèn-
cia d'una alternativa, només han ser-
vit per dificultar encara més les con-
versacions egipci-israelianes, les quals
si bé ja van néixer limitades, molt li-
fctítades, podrien haver donat alguna
cosa més que no el que ara ofereixen
a l'opinió internacional.

La història ha tornat a repetir-se:
com era d'esperar, l'únic que cedeix
davant la intransigència israeliana,
renovada després de l'atemptat pa-
lestí, és El Caire) que al terme de les
reunions d'Herzlia, i només a cinc
dies d'una nova ronda de negocia-
cions a Egipte, oferí la possibilitat de
prorrogar el termini previst per a la
conclusió d'un acord. El veto norda-
mericà a la creació de l'Estat palestí
—que és la clau de qualsevol solució
negociada- ha demostrat les limita-
cions, del procés de pau obert el no-
vembre de 1977, amb el viatge de Sa-
dat a Jerusalem. Carter podria impo-
sar un mini-compromís d'última hora,
però les negociacions superen el ter-
mini fixat. Com que els acords egipci-
israelians només són una pau per se-
parat, hi ha negociacions per estonatt

Iran
torna a
tancar
l'aixeta

Un nou factor amenaça amb per-
torbar novament el prou trastornat
mercat petroler internacional. Com va
passar durant la fase final de la lluita

contra el règim del sha, de desembre
de 1978 a abril de 1979, Iran ha tor-
nat a reduir les exportacions de cru. A
Taif (Aràbia Saudita), mentre els
membres de l'Organització de Països
Exportadors de Petroli (OPEP) inicia-
ven una reunió extraordinària, el mi-
nistre iranià del Petroli va reconèixer,
per primera vegada, que el seu país
ha reduït dràsticament les exporta-
cions.

La producció actual iraniana amb
prou feines assoleix el milió de barrils
diaris. Aquesta xifra, que ós inferior
en uns 300.000 barrils als exportats
el passat mes d'abril, voreja els mí-
nims establerts a finals de 1978, en
plena ebullició de la revolta xiíta, i re-
presenta només una cinquena part de
les exportacions iranianes durant el
règim anterior.

La situació actual és ben diferent
de la que existia fà un any, quan la
suspensió dels subministres iranians
provocà una nova i greu crisi interna-
cional. Aleshores, la baixa producció
motivà una escassédat, la qual cosa
va desembocar en un nou augment
dels preus. Ara, petó, existeix segons
els experts un excés d'oferta. El pas-
sat dia 7, a l'obertura de la conferèn-
cia de Taif, el ministre veneçolà del
Petroli, Humberto Calderón Berti,
afirmà que els països industrialitzats
tenen magatzemada una quantitat de
petroli de l'ordre dè 6 6 7 vegades la
producció anual'de països com Algè-
ria o Veneçuela.

No obstant, la situació iraniana pot
tornar a afectar el mercat. Especial-
ment quan els països de l'OPEP estan
dividits davant la proposta saudita de
posar una mica d'ordre en les enor-
mes diferències dè preus existents
dintre el mateix cartel. La posició del
«moderat», o millor dit, pro-nordame-
ricà règim saudita és reduir els ac-
tuals preus, i estimular així les econo-
mies occidentals. Al contrari, el sector
radical de l'OPEP, integrat per Iran,
Líbia i Algèria, es resisteix a que els
preus siguin fixats en funció de la si-
tuació econòmica internacional.

Així doncs, no sembla fàcil que els
iranians renuncïin a augmentar llurs
preus, quan la producció ós baixa i,
sobretot, que s'arribi a un acord total
sobre una estratègia a llarg termini,
respecte a abastiments i preus, quan-
l'organització es torni a reunir el mes
que vé a Alger. •
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CANVI EN EL PANORAMA SINDICAL

SEAT a «ritmo»
d'UGT
XAVTER CAPDEVILA

Les eleccions sindicals de SEAT han anat molt més enllà d'un
simple canvi de majoria relativa en el comitè de cada fàbrica, en
la qual s'han substituït els representants de més que fins ara tenia
Comissions per uns quants representants de més que ara seran
d'UGT.

Ja des del seu plantejament, les
eleccions a SEAT - les primeres que
s'han fet enguany en una de les més
importants empreses de l'Estat- s'-
han vist com un catalitzador que pot
esdevenir transcendental en la defini-
ció d'un panorama sindical desunit i
contradictori, amb posicions encon-
trades en nom d'uns mateixos intere-
sos de la classe treballadora.

Els resultats de SEAT, que poden
veure's refrendats aquesta mateixa
setmana amb els de FASA-Renault i
properament amb els d'Ensidesa i al-
tres agrans empreses, denoten una
presa de postura majoritària a favor
d'una central sindical, la Unió Gene-
ral de Treballadors, la qual porta un
pràctica sindical concreta i definida
en un marc de la negociació avantpo-

sada a la pressió, en un marc de con-
templació de la crisi econòmica tra-
duïda en acords tàctics amb la patro-
nal, com ha estat l'Acord-Marc Inter-
confederal. El canvi en el panorama
sindical porta «ritmo» d'UGT i el punt
de partença ha estat la problemàtica
fàbrica dels automòbils hispànics per
excel·lència: la SEAT.

S'imposa la filosofia
sindical d'UGT

- P e r a la UGT el resultat de les
eleccions a SEAT és molt positiu per*
què demostra que la filosofia sindical
de la nostra central es va imposant.
La pràctica que hem portat durant
aquest darrers dos anys en tots els es-
deveniments i conflictes que s'han

succeït, la signatura de l'Acord Marc,
la nostra actuació davant la reguli-
d ó n , la posició a la mesa amb l i
FIAT, etc. demostren que la UQTHN
troba en el camí més encertat, en Hoc
de portar els treballadors a un carre-
ró sense sortida. • ••,

Així s'expressa Antonio Tudela,
membre de la Coordinadora Federal
d'Indústria del Secretariat Nacional
de la Unió General de Treballadors d«
Catalunya i secretari general de la
secció sindical d'UGT a la SEAT ds
Zona Franca. Tudela no dissimula la
seva satisfacció mentre va apilant a k
seva taula centenars de telegrames de
felicitació de tos els punts de l'Estst;
entre els Últims que arriben n'hí hauü
de Garnacho, capdavanter d'unteu- "
dència important en el si de la UGT
estatal i un de la federació d'ensen-
yants, FETE. «Fins i tot els mestrdi
ens feliciten» - c o m e n t a . -

- U n exemple del treball realitaat éft
que cap delegat d'UGT no ha dimitit
del comitè en aquests dos anys, ex-
cepció feta de tres baixes per càrrecs

E n les eleccions de SEAT s'n*
notat una participació sorpre-
nent, comparada, sobretot,

amb les consultes de tipus polítics qui
darrerament s'han celebrat, en léi
quals els índex d'abstenció han aug-
mentat d'una manera alarmant. En
el conjunt de l'Estat es calcula que
d'una plantilla total de 32.000 trel*
balladors n'han votat uns 29.00ípr
Els percentatges oficials se situen'
entre el 80 i el 85 %; cal constatar-hi
un 10 % d'absentisme laboral ditfjl
normal en empreses d'aquesta mag-
nitud, la qual cosa situa a la ratlla
del 90 % de participació la registri
da en les'votacions laborals.:'-íft§f|f§:·-·

Tenint en compte que/en^vïríi|f
de l'Estatut del Treballador el notíi
bre de delegats als comitès d'empipí
sa de les grans indústries ha- auft
mentat (a Zona Franca/per exemple»
s'ha passat de 48 a 67 membres en
el comitè), la Unió General de Trabiif
Uadors ha aconseguit en el conjuat
de l'Estat 31 delegats més dels que
va treure en les eleccions de l'anf f
78; Comissions Obreres n'ha tret l f |
de menys; la Confederació de Sli^ftí
cats Unitaris de Treballadon (CSUtii
5 de menys; la Confederació G è n e s i
de Quadres (CGC) n'ha tret iinósIT
Unió Sindical '

SEAT vota. El panorama sindical canvia
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Antonio Tudela: l'estratègia d'UGT és l'en-
certada.

polítics i dues d'excedències perso-
nals; som els únics que han mantingut
el secretariat, mentre que a altres or-
ganitzacions els mancava gent per

omplir les candidatures. En la mesa
de FIAT s'ha vist molt clar la diferèn-,
eia d'estratègies quan Comissions se
n'ha separat per consignes del Partit
Comunista; no miren el problema de
SEAT com a tal, sinó que li donen vin-
culacions polítiques.

El dilluns, dia 12, quedarà consti-
tuït el nou comitè. El que hi havia fins
ara tenia un secretari de CC.OO. i un
d'UGT i un de CSÜT. La SEAT ha es-
tat des de sempre un lloc d'avant-
guarda en la lluita dels treballadors i
una pedrera de bons sindicalistes. Tu-
dela i Pérez Villanueva, també de
SEAT, que s'afegeix a la conversa, co-
menten que molts dels seus companys
de fàbrica tenen llocs destacats a la
central socialista, entre ells Carlos Ci-
garrah i Esteban Casado, membres de
l'Executiva del FSC, són avui diputats
al Parlament de Catalunya. L'afiliació
sindical, després del desmantellament
de la CNS va agafar a SEAT unes co-
tes insòlites que ratllaven el 90 %.
Després aquesta afiliació va anar des-
cendint.

-Des de fa dos anys l'afiliació a la
nostra central es manté estable i fàdl
de superar degut a que hem demos-
trat una actuació correcta. Des del
mateix dia de les eleccions s'estan
f e n t n o u s c a r n e t s . . + •••.•••

La vaga de CC.OO, va ;
anar-se'n de

les mans t

Arran de la negociació del conveni,
el passat mes de gener la SEAT va
viure una vaga de 10 dies que no va
comptar amb el suport de la UGT. El
resultat d'aquesta vaga va ser força
negatiu i el conveni va anar al laude.
S'ha comentat que aquesta vaga ha
influït en la victòria ugetista a les pas-
sades eleccions.

—Nosaltres intentàrem que el con-
veni quedés llest abans de Nadal quan
encara no estava aprovat el Conveni
Marc, perquè aquest no fos un condi-
cionant. CC.OO. va dilatar les nego-

delegats d'USO elegits a Martorell
podrien perdre el seu lloc de favor
d'UGT si prosperen les impugna-
cions de la central socialista; final-
ment, una candidatura d'indepen-
dents i USO ha tret 7 delegats dels
quals solament 1 pertany a la central
ÜSO.

En el marc de Catalunya, cal fer
constar que s'han' celebrat eleccions
enguany a la factoria d'El Prat que

encara no estava en funcionament
l'any 78. La plantilla global de les
tres factories catalanes de SEAT s'e-
leva a uns 26.500 treballadors.

Centrant-nos en la factoria de Zo-
na Franca, la més important quant a
nombre de treballadors de SEAT,
amb 21.662 de plantilla dels 30 de-
legats elegits de la UGT, 23 han es-
tat elegits entre els treballadors de

ELECCIONS 1980

mateixos, amb la salvetat que-I

FACTORIA

ZONA FRANCA
MARTORELL
£L PRAT DEL LL.
SEVILLA
MADRID (Central)
MADRID (FISEAT)
MADRID (AV. Burgos)
MADRID (Vallderibes)
GUADALAJARA (Miralcampo)

INDE-INDEP.
UGT CC.OO. CSUT CGC USO PEND. + USO

2?
30
11

7
8

11
7
6
3

• 2

24
10

1
1
5
1
2
1
2

5
1

5
1
1

RESULTATS GLOBALS ESTAT ESPANYOL

ELECCIONS-78
ELECCIONS-80

INDE- INDEP.
UGT CC.OO CSUT CGC PEND. USO + USO

54 57 11 3 10 2
85 47 6 7 10 2 7

producció i 7 són tècnics; dels 24 de
CC.OO., 21 són obrers i 3 tècnics; els
5 de la CSUT i els 3 independents
són tots obrers, mentre que els 5 de
la CGC són exclusivament tècnics.
Val a dir que la Confederació Gene-
ral de Quadres (CGC) que ha aug-
mentat en 2 els seus delegats a Zona
Franca, és un sindicat compost de
manera quasi exclusiva per tècnics i
quadres mitjos de l'empresa i la se-
va actuació en el si del comitè i en
les reivindicacions obreres ha estat
sempre passiva; la CGC és conside-
rada per les centrals obreres majori-
tàries com un sindicat groc; així ma-
teix les fonts sindicals d'UGT i
CC.OO. consultades qualifiquen els
tres independents elegits a la Zona
Franca com personatges vinculats a
la direcció de l'empresa.

Quant a nombre de vots a la fac-
toria de Zona Franca l'augment
d'UGT ha estat considerable, paral.-
lel al descens de CC.OO. tant entre
els obrers com entre els tècnics;
UGT ha guanyat 1.268 vots, mentre
CC.OO. n'ha perduts 1.376. En el
camp exclusiu dels tècnics, la CGT
ha augmentat en 490 els seus vots.
La CSUT, que manté els seus 55 de-
legats ha baixat però 565 vots. I la
USO n'ha baixat 185 i ara com a l'e-
lecció del 78 no tindrà cap represen-
tant al comitè.
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ciacions malgrat que el 23 de desem-
bre les dues centrals havíem arribat a
un acord. En tornar de vacances, l'ac-
tuació de CC.OO. es centrà en mobilit-
zacions contra l'Acord Marc que ja s'-
havia aprovat. Es palntejà la vaga i la
ÜGT, conscient que la millor vaga ós
la que es guanya sense fer-se, va pro-
posar una vaga de cinc dies perquè
l'empresa valorés les pèrdues i ac-
cedís a les nostres reivindicacions
sense que hagués d'anar-se a la vaga.
CC.OO. en principi en proposava una
de dos dies. L'empresa va cridar-nos
per fer l'última oferta i la UGT va
creure que havia de reconsiderar-se
la vaga davant la nova oferta, mentre
que Comissions es mantingué en
convocar-la sense el nostre suport. La
vaga va anar-se'ls de les mans i fins i
tot una part de CC.OO. va distanciar-

s'hi. Al final van perdre's, amb el lau-
de, alguns punts guanyats a l'empre-
sa.

FIAT i la
reestructuració

£1 capital actual de la SEAT està
repartit entre l'Institut Nacional
d'Indústria (INI) que té un 36 % d'ac-
cions, la multinacional FIAT amh un
36 % i nou grans bancs i un petit estol
d'accionistes que es reparteixen la
resta. L'ampliació de capital per part
de la FIAT, de l'INI o d'alguna altra
multinacional, lligada amb renova-
cions tecnològiques i possibles i pre-
vistes regulacions, han estat temes fo-
namentals de discussió en aquesta ac-
tualitat electoral de la segona empre-
sa en importància de l'Estat espanyol.
L'última inversió de FIAT va ser

ELS PROJECTES DE LA FIAT I LA
RESPONSABILITAT SINDICAL

L'any 1978 el govern espanyol i
la FIAT signaren uns acords en els
quals es regulava la participació d'a-
questa multinacional intaliana en la
fàbrica de cotxes espanyols SEAT.
Aquests acords preveuen que per a
finals del 80 o inicis del 81, la FIAT
passi a ser l'accionista majoritari de
la SEAT, en detriment de l'INI esta-
tal que ara té la majoria relativa de
les accions. El contingut d'aquests
acords no es coneixen, com tampoc
no es coneix quina és la política con-
creta que en el camp de l'automòbil
té el govern espanyol.

Mentre en aquest país s'ha anat
permetent la implantació de multi-
nacionals de l'automòbil -Ford, Ge-
neral Motors... — , a SEAT s'han anat
envellint les tècniques i els models.
Els «127» han hagut de patir una
forta competència dels «R-5» o els
«Ford-Fiesta» sense que ningú no
plantegés noves idees i noves tècni-
ques des del govern o des de la di-
recció de l'empresa. Hi ha una regu-
lació de feina prevista de 30 dies per
tal de reduir l'estoc de cotxes a fà-
brica que no absorbeix el mercat.
Mentrestant, la FIAT no es pronun-
cia sobre la segona part dels acords
signats el 78.

A nivell internacional, dues em-
preses japoneses d'automòbils, la To-
yota i la Nissan, han fixat els seus
objectius inversors en el mercat eu-

ropeu i en possibles empreses que
necessitin ampliació de capital, cas
en el qual es troba la SEAT.

L'estratègia internacional de la
FIAT, mentrestant, es dirigeix més
aviat cap a països amb mercats inte-
riors insatisfets, on els salaris siguin
baixos i on la manca de llibertat sin-
dical pugui evitar conflictes, països
que podrien ser Brasil, Polònia, Iu-
goslàvia i l'URSS. Només la compe-
tència japonesa podria ser un obsta-
cle, però no es descarta una acció
comuna dels països del Mercat
Comú per evitar la seva implantació.

Segons l'economista i diputat del
PSC, Ernest Lluch, la postura sindi-
cal mantinguda pels socialistes no és
ja la més «moderada», com algú vol
fer creure, sinó la més realista, i en
uns moments com aquests en què la
sortida a la crisi de SEAT no és gens
senzilla, és urgent plantejar les coses
amb serenitat i sense assembleïsmes
contraproduents, afegeix el diputat.
Cal -diu Lluch- un sindicalisme
decidit, «un autogovern sindical res-
ponsable». La regulació dels 30 dies
no solucionarà un problema com el
de SEAT. Per començar cal que s'ex-
pliquin amb transparència els pro-
jectes del govern i els continguts
dels acords i converses de tots els
despatxos on es juga el lloc de tre-
ball de milers de ciutadans, ja siguin
aquests despatxos a Torí, a Madrid
o a Tokio.

d'uns 6.000 milions de pessetes tia
que s'espera ara és d'una xifra sem-
blant. La data del 31 de maig és deci-
siva per al compliment dels compro-
misos establerts entre la multinacio-
nal italiana i el govern espanyol. Se-
gons la ÜGT, si es compleixen exacta-
ment els pactes i no hi ha factors ex-
terns que ho dificultin es poden acon-
seguir més llocs de treball que quan
se signaren els acords inicials. De mo-
ment però, la FIAT no s'ha pronun-
ciat; tot i amb això Giovanni Agnelli,
capitost de la multinacional, ha criti-
cat les converses mantingudes entre
l'INI i la multinacional japonesa To-
yota, així com les negociacions entre
l'empresa estatal italiana Alfa Romeo
i la també japonesa Nissan. • ;^

- E n una anterior regulació de fei-
na la crisi s'aconseguí aturar, però et
demostrà que era necesària una am-
pliació de capital i una reestructura-
ció tecnològica i comercial, sobretot a
l'estranger, com a única mesura per a
garantir els llocs de treball amb una
readaptació del personal a la nova
tecnologia. El problema era greu i
s'imposà la negociació responsable
dels sindicats. Comissions es mostri
contrària perquè volia que negociés al
comitè i que l'ampliació de capital la
fes l'INI. Es constituí una mesa de ne-
gociació CC.OO.-UGT; la sortida FIAT
defensada per nosaltres fou finalment
també acceptada per Comissions. Ai
final, s'aconseguí la garantia deà :
llocs de treball i la reestructuració,
tecnològica. m-r

Les regulacions venen motivades^
pels estocs de cotxes. El govern va eéfyl
tablir nou condicions en les quals eà
preveia la regulació quan hi hagués
45.000 cotxes en estoc. |

-L'anterior regulació es va dema-
nar quan hi havien 62.000 cotxes. Ac-
tualment hi ha un estoc d'uns 62.700,
és a dir que la diferència ós poca*
L'empresa demana una regulació qu*
suposa deixar de produir 30 dies a
l'any, la qual cosa vó a representar
40.000 cotxes menys. La UGT no vol
la regulació tal com es planteja i de-
mana saber si és certa la xifra de l'e**
toc, així com l'adaptació d'aquests 30
dies en vacances, festes de dissabte i
cursets de readaptació del personal
Comissions es mostra en contra de la
regulació de manera total i tallant si
no es negocia la reestructuració de
l'empresa. Mentrestant, la FIAT deu;
voler treure'n el millor tall i si el go-
vern no dóna la regulació no cedirà.
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Segura de CC.OO., una derrota mal païda.

Estocs sense mercat, l'excusa per la regulació.

CC.OO. farà balanç
dels errors

Juan Segura, el secretari general
de la secció sindical de Comissions
Obreres a la SEAT, valora des de l'al-
tre prisma el resultat de les eleccions
sindicals a l'empresa i els problemes
amb què es troba el futur immediat de
la fàbrica d'automòbils que, encara,
és majoritàriament en mans del capi-
tal estatal.

—No hem fet encara el balanç defi-
nitiu dels resultats de les eleccions.
Sóm conscients que hem comès errors
i d'aquí a uns deu dies donarem a co-
nèixer a l'opinió pública aquest ba-

lanç. La SEAT es troba en una situa-
ció difícil, en la qual la UGT ha jugat
de manera favorable, mentre que tots
els problemes, fins i tot els d'accions
unitàries han estat atribuïts a Comis-
sions. Nosaltres hem portat la respon-
sabilitat sindical en aquests dos anys
en què hi ha hagut pel mig l'acord
FIAT-INI i dos convenis que han aca-
bat en laude. Això porta a un desgast
que, potser, no han comprès els treba-
lladors*. La Ü6T s'ha mantingut en un
segon pla i ha comptat amb el favori-
tisme de l'empresa.

La postura de Comissions en la va-
ga de gener, va avançar la victòria
electoral de la ÜGT?

—Comissions a SEAT obeeix a la
postura tàctica del sindicat a nivell
general. Ens hem trobat sols amb te-
mes com l'EStatut del Treballador i
l'Acord-Marc que crec que és indefen-
sable. La vaga va tenir greus errors,
com la convocatòria indefinida, però
no vàrem abandonar mai els treballa-,
dors; cal dir que totes les sancions fo-
ren contra afiliats a CC.OO. i no preci-
sament a l'avantguarda. Hi ha moltes
circumstancies d'esgotament. La UGT
ha mantingut una actitud passiva i de
circumstàncies, no de lluita unitària,
que ha portat fins i tot a desgastar la
nostra pràctica sindical. A la patronal
li ha interessat la UGT perquè manté
una pràctica de conciliació de classes
i no de lluita de classes. . , ,,

Cap a una estratègia
sindical diferent?

v i 1
 , • ' -

Després de les eleccions a SEAT,
estan previstes d'altres eleccions sin-
dicals a empreses del ram automo-
bilístic importants com la que s'haurà
celebrat el passat dijous a FASA-Re-
nault. Hom comenta que si es repeteix
el triomf de la UGT en aquesta empre-
sa i en altres de la importància, per
exemple, d'Ensidesa, el gir electoral
en el terreny sindical pot portar a un
nou plantejament de l'estratègia sin-
dical de Comissions, Els dies 17 i 18
d'aquest mes està prevista a Madrid
una reunió de dirigents sindicals del
PCE i el PSUC, reunió que va comen-
çar a períllar-se el passat dia 6 amb
una reunió a Barcelona entre els mà-
xims dirigents dels dos partits comu-
nistes germans, reunió a la qual as-
sistí Carrillo, Sanchez Montero, Ca-
macho i Sartorius per part del PCE.

-Crec que no es pot parlar de va-
riar l'estratègia sindical a resultes de
les eleccions de SEAT. És erroni dir
que si UGT guanya a tres llocs té l'he-
gemonia sindical. A l'anterior comitè
de SEAT, CC.OO. tenia la majoria però
no l'hegemonia. A qui interessen les
tres victòries és a la UGT, al FSOE i a
la patronal per justificar la seva polí-
tica i per això UGT s'ha gastat 3 mi-
lions i mig de pessetes en les elec-
cions a SEAT, mentre que CC.OO.
només va gastar 300.000. Alguns sec-
tors de la patronal havien posat en
qüestió l'Acord-Marc i aquests resul-
tats poden servir üe justificació per a
Ferrer Salat que és qui el va signar.
Nosaltres seguirem la nostra estrats-
gla. Les eleccions no van contra la
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SEAT: transparència i responsabilitat garantia de futur.

ÜGT sinó contra la patronal. Volem
que el comitè sigui tan unitari com
sigui possible perquè per a nosaltres
no ha canviat res, malgrat que la ma-
joria relativa la tingui ara la UGT. Ne-
cessitem la unitat entre els treballa-
dors per evitar la queixalada de les
multinacionals. Tenim una gran res-
ponsabilitat pel que fa a una empresa
com SEAT, amb totes les seves filials,
que a Catalunya afecta unes 100.000
persones. Que es compleixin els pro-
jectes i que els que governen governin
de debò.

No donarem xecs
en blanc

L'acod SEAT-FIAT i la reestructu-
ració és un problema que ve de lluny.

—La SEAT pateix els inconvenients
de no haver canviat la seva estructu-
ra i de mantenir vinculacions amb
uns orígens franquistes, que han fet
que no sàpigues competir amb el mer-
cat que s'ha anat introduint en el
país. S'ha mantingut una política con-
servadora, a Espanya s'han fabricat
models ressaguers i amb maquinària

envellida. Després dels acords SEAT-
FIAT del 78 no s'han complert les
previsions. L'any 78, les pòrdues fo-
ren de 10.000 milions i les del 79 se-
ran d'uns 15.000. La nova ampliació
suposa 12.000 milions en ampliació
de capital i 50.000 milions en inver-
sions fins al 82. La FIAT i l'INI hau-
rien d'ampliar proporcionalment al
qtfe ja tenen. La FIAT no vol compro-
metre's en inversions. A finals d'a-
quest any si a la FIAT li interessa pot
absorbir les accions de l'INI a preu
nominal i això suposarà acceptar re-
gulacions i altres condicions. La pos-
tura de CC.OO. entén que l'única sor-
tida és la FIAT però l'INI hauria de
mantenir les seves accions per garan-
tir un control governamental. La UGT
ha acceptat públicament els acords
FIAT-INI perquè diu que garanteixen
els llocs de treball. Nosaltres dema-
nem transparència en aquests acords
perquè es mantenen en secret i no vo-
lem donar un xec en blanc a la patro-
nal. Els propis socialistes en el Parla-
ment de Madrid han fet una petició
que es facin públics els continguts
dels acords. La FIAT està dubtosa da-
vant de les negociacions amb la Toyo-

ta i la Nissan. Els companys del sindí-J
cat a Itàlia no ho veuen clar. ff

Berlinguer informarà Jf

Jde la postura del PCI
f

S'dit també que la postura de
CC.OO. en l'afer FIAT pot obeir a un
pacte desconegut entre la multinacio-
nal italiana i el Partit Comunista d'I-
tàlia.

—Amb això s'ha especulat molt»
com en l'afer de les companyies japo-
neses. Precisament, el proper diven-
dres ve a Espanya Berlinguer i, a ni-
vell de partit, volem que el secretari
general del PCI posi en clar quina és
la postura del partit en l'afer FIAT*
Companys italians ens han dit que vo-
lien que FIAT invertís a Espanya per-
què les relacions polítiques han can-
viat. Una altra cosa és que el PC1
obligui FIAT a mantenir els 350.000
treballadors que té a Itàlia, com no-
saltres volem mantenir els d'aquí. Eli
companys fins i tot han parlat de ne-
gociar un conveni a nivell de multina-
cional. Els socialistes han intentat ca-
rregar les tintes i donar les culpes del
problema al PCI i a nosaltresflj

í|
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PAU VILA

MONTSERRAT PUIG

Geògraf i pedagog
d'avui i d'ahir

Cada nit a les dotze poso la Radio Quatre: m'agrada saber els últims esdeveniments,
i com que jo, ara, ja no dormo gaire, a les set del mati la torno a engegar.

La qualitat més sorprenent d'a-
quest home de 99 anys és la se-
va infatigable curiositat pel
món que el volta. La nit de les
eleccions al Parlament de Cata-
lunya va seguir per la ràdio els
resultats fins a les quatre de la
matinada* tCada nit a les dotze
poso Ràdio Quatre; m'agrada
saber eh últims esdeveniments,
i com que jo ara ja no dormo
gaire, a les set del matí la torno
a engegar.

Sobre la seva taula de treball veig
«Les dones i els dies», de Gabriel Fe-
rrater, i li pregunto si li agrada.
«Aquest noi era un bon poeta, però es-
tava molt atunnentat, als 14 anys ja
va llegir «les fleurs du mal», que
junt amb l'impaote de la guerra el van
afectar molt. El que més m'agrada a
mi és Maragall, ara oïtic repassant un
llibre de correspondència».

Pau Vila encara és un excursionista
sense mandra. Les seves són sorgides
més aviat urbanes, pel Vallés o les ro-
dalies de Barcelona. A primers de
març encara va dictar una classe a la
Universitat Autònoma, l'aula plena de
gom a gom per jovenalla, no se sentia
volar una mosca. Després els va ani~
mar perquè li fessin preguntes, les se-
ves respostes, amb fines pinzellades
iròniques, eren acceptades amb
aplaudiments. Fa poc temps també vi-
sità LA BODA, única escola activa de
Terrassa. S'adreçà als'nens i com
aquell que explica una rondalla, els
contà anècdotes de la seva vida,
encoraijant-los a estimar els seus
mestres.

L'impulsor de tres escoles geogràü-
ques: la Catalana i, durant el seu exili
(1939-65), la de Colòmbia i Veneçue-
la, se sent sobretot pedagog «Ja li vaig
dir a en Tarradellas, que el dia que a
l'Ajuntament em van donaria medalla
d'or em va fer cridar. Malgrat haver
estat ell el segon president que va ta-

• : . ' . 2 9
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Jo no tinc mases simpaties per en Jordi Pujol potser perquè es un home de finances.

nir la Ponència Territorial de la Gene-
ralitat —el primer va ser en Ventura
Gassol—, ens hem vist només en cir-
cunstàncies especials. Jo li vaig dir,
Catalunya té dos problemes priorita-
rís; l'Ensenyament i l'Economia; no
em va contestar res».

—I què us ha semblat a vos el re-
sultat del 20 de març?

—Realment l'aixecament d'Esque-
rra Republicana m'ha satisfet, perquè
és un partit que s'està refent, i perquè
el meu fill anava a les llistes. Però
tampoc no va deixar de complaure'm
l'èxit de Convergència i Unió, encara
que jo no tingui massa simpaties per
en Jordi Pujol, potser perquè és un
home de finances. Ha estat una reac-
ció que es fa palesa en els mapes. Pe-
dralbes abans votava per ÜCD i ara
ha votat CiU.

—De les primeres lleis a debatre en
el Parlament de Catalunya la de rè-
gim locai i organització terrotorial,
junt amb la llei Electoral, estan des-
pertant ja gran expectació. S'apunten
dues postures, els qui defensen les co-

marques com unitat de representació
i els que s'inclinen per les vegueries,
i Quin se^a el vostre criteri?

—El meu cretiri és que hi ha una
sèrie de conmarques que s'han despo-
blat per manca d'una visió equilibra-
da de les necessitats de totes les te-
rres de Catalunya. Això fa que no pu-
guem permetre que continuí aquesta
desertització de certes comarques.
Aquest punt de vista de valoritzar to-
tes les comarques, fa que no pugui es-
tar d'acord amb el vergonyós desequi-
librí de diputats entre ciutat i princi-
pat. Ni una sola comarca hauria de
quedar sense representació al Parla-
ment.

Portar la presó Model
a l'alt Penedès
és un disbarat

Quines serien les línies mestres per
a l'ordenació territorial?

—És un disbarat parlar d'ordenació
territorial, mal podem ordenar un te-
rritori que ja està ordenat. Nosaltres

podem planificar o fer política territo-?,
rial. Hi ha gent que està rumiant, llàs-ïf'
tima que sempre hi ha un excés d'eco-]*
nomistes, que s'ho miren només def^
d'aquest punt de vista, i per tant és li- fi
mitat. Política territorial ós distribuir,
les activitats administratives, cultu-*
rals, sanitàries —això ja ho han;
fet—entre comarques i vegueries, evi-|
tant aglomeracions. i

Hi ha un punt que m'inquieta, volen;
portar a Alt Penedès la Presó Model i j
les casernes del Parc de la Ciutadella.,
Si no estan en condicions, que le»
arreglin, que les transformin. Aques-|
tes edificacions formen part de la ciu-
tat, si ha crescut és natural que s'hi;
quedin, amb aquesta política de, |
treure-ho tot a fora s'està perdent la ;
fesomia del que era la ciutat, i a xnés.|
posar-les al Penedès és trencar l'equi-I
libri d'una zona rural. Si no estan en i
condicions que ho agencin i ho moder- •
nitzin salvant l'estructura. Tampoc la í
Barcelona vella no està en condicions *
i la gent hi viu, també s'hauria de re- s |
formar sense trencar l'equilibri. J
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En el meu
criteri hi ha
una sèrie de
comarques
que s'han
despoblat
per manca
d'una visió
equilibrada
deies
necesitats
de totes les
terres de
Catalunya.

Gallecs: Vallès en peu

Fa pocs dies l'Avui va publicar que
l'Institut Nacional d'Urbanisme vol
cedir Gallecs a la iniciativa privada.
Les prop de 1.500 hectàrees expropia-
des l 'any 70 poden tornar a
privatitzar-se per les resistències de
l'Administració central a cedir compe-
tències a la Generalitat. La Comissió
prodefensa dels Gallecs, vol aquestes
hectàrees al servei d'un Vallès agríco-
la i ecològic, i amb lleugeres discre-
pàncies, també hi estan d'acord l'a-
Juntament de Mollet i altres de la zo-
na.

-Quan vaig llegir aquesta informa-
rïó que signava un xicot que és molt
ei*erit, que es diu Xavier Garcia, el

meu crit va ser «VALLÉS EN PEU».
Aquest és un assumpte que afecta tota
la comarca. Jo vaig anar-ho a veure
l'any 70 i tinc tot el dossier. És ver-
gonyós que una empresa privada hagi
estat cobrant de l'estat espanyol, els
interessos tots aquests anys, mentre el
sòl es va degradant entre altres coses,
amb la tallada de plataners promogu-
da per la societat gestora. La meva al-
ternativa és que tornin a vendre els
terrenys al mateix preu que els van
comprar, només amb un lleuger per-
centatge d'augment. Però tornar-los a
vendre per terres de conreu. £1 movi-
ment vallesà hauria d'aturar que es
construïssin noves indústries, i aturar
aquestes immobiliàries que per tot fan
Ciutats Badia, una mena de monstres,
que no són ni pobles.

• • • • ; • a ' - . :
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HOUSE
un idioma

no «s'aprèn»,
s'adquireix
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GRUPS MOLT REDUÏTS

PROFESSORS NADIUS I PRO-
FESSIONALS .

PREPARACIÓ EXÀMENS OFI-
CIALS ; ; _;.

RESERVI ARA LA SEVA PLAÇA

ORGANITZACIÓ DE CURSOS
A L'ESTRANGER

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

ROSELLÓ, 253. METRO DIA-
GONAL, ENTRE PG. DE GRA-
CIA I RAMBLA CATALUNYA.
TELÉF. 2187846 . ;í
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MENTRE ESPEREN LA LLEI D'ASIL

Guy Prim: «30.000
refugiats a l'Estat espanyol»
M. LLUÏSA SOLÉ i SIMÓ

Guy Prim és el representant davant del Govern Espanyol de l'Alt
Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR).
Jove diplomàtic, ja havia estat al davant de representacions
semblants a Brasil i l'Argentina i ha estat a Barcelona amb motiu
d'una conferència a l'Ateneu Barcelonès, per a parlar del tema
dels refugiats i la seva legislació a l'Estat espanyol.

—Segons vostè, com a representant
de l'ACNUR, qui té la condició de re-
fugiat?

—Refugiat ós tota persona que es
troba fora del seu país, d'aquell on té.
la nacionalitat o residència habitual, i
que tem, amb raó, ser-bi perseguit per
raons de la seva raça, religió, nacio-
nalitat o per les seves opinions políti-
ques. Cal deixar ben clara una cosa:
no es tracta d'una qüestió de caritat,
sinó d'humanitat. Són persones a les
quals cal admirar, no compadir. Com
diu la declaració de la primera reunió
de l'ACNUR, «són persones que, en al-
gun lloc, alguna vegada, d'alguna ma-
nera, han tingut el valor de renunciar
al sentiment de pertànyer a quelcom,
abans d'abandonar la llibertat, a la
qual li donaven un valor més alt.

El refugiat no està en condicions
d'acollir-se a la protecció diplomàtica
o consular, i busca la protecció d'un
país d'asil.

—En aquest sentit, què és, concre-

tament, el que diu la Convenció de Gi-
nebra de 1951?

L'Estatut dels Refugiats, signat el
28 de juny de 1951, es proposa com a
missió fonamental promoure la con-
clusió i ratificació de convencions in-
ternacionals per a la protecció dels re-
fugiats. En aquest Estatut es definei-
xen les normes mínimes acceptables
referents al tracte dels refugiats. La
Convenció de 1951 és la materialitza-
ció dels esforços fets per la comunitat
internacional, d'acord amb la Decla-
ració dels Drets Humans, per tal de
desenvolupar i protegir els drets dels
refugiats. La Convenció, però, té una
limitació: confina la seva aplicació a
fets anteriors a 1951, i dóna als diver-
sos estats la facultat de limitar-la des
d'un punt de vista geogràfic.

El protocol de 1967
—Aleshores, què passa amb els re-

fugiats posteriors a 1951, primordial-
ment del Tercer Món, és a dir, cambo-

El tema dels refugiats comença a tenir importància a l'Estat espanyol a partir de
1976,' amb l'arribada massiva de llatinoamericans.

Refugiat és aquella persona que es troba
fora del seu país per raons de la seva ra-
ça, religió, nacionalitat o opinions polltí-

• ques. |

dians, palestins, països de l'Est i molt
recentment, el cas dels cubans?

Per tal de completar la Convenció
de 1951, s'elabora el 1967 un Protó-:
col addicional, al qual poden adherir-
s'hi els diversos estats; en fer-ho, els
països tenen la possibilitat de conside-
rar refugiat qualsevol persona de
qualsevol lloc del món, o de limitar la
seva protecció als europeus. Aquesta
limitació, coneguda com «reserva geo-
gràfica», s'explica històricament pel
fet que, abans de 1951, la majoria
dels refugiats provenien d'Europa.
També alguns països llatino-ameri-^
cans, com Argentina o Colòmbia, van
restringir-ho a refugiats europeus, ja
que la resta de llatino-americans esta-
ven protegits per tractats interregionals
que regulaven el dret d'asil. Les con-
vencions de L'Havana, Montevideo o
Caracas en són exemple. Tot i això,
val a dir que aquesta pràctica està de-;
s apareixent. >

L'Alt Comissionat J
de les Nacions Unides _

per als refugiats ;
El tema era prou important com

per deixar-lo només a l'acord que po-
guessin fer diversos països. La Comis-
sió de Drets Humans de les Nacions
Unides se'n va fer ressò creant l'AC-1,
NUR, l'Alt Comissionat de les Nacions;
unides per ais Refugiats.

-Quina és la missió de l'ACNUR? ;
—La necessitat primordial de rAC-|~

NUR és la concessió del dret d'asil. $



Aquest representa per al refugiat la
seguretat que no se'l retornarà al país
d'origen o al país del qual ha fugit, i
que posteriorment no podrà ser expul-
sat del país d'asil cap a un altre país
en el qual tingui raons per a ésser
perseguit.

Entre les seves missions, la imme-
diata és un programa d'assistència
material, que contempla dos aspectes:
una ajuda inicial indispensable i capa-
citar els refugiats per establir-se al
país d'asil. L'objectiu prioritari, però,
és aconseguir que el refugiat deixi de
ser-ho, sigui per integració o naciona-.
lització, o per repatriació voluntària,
un cop s'hagin modificat let condi-
cions que el van obligar a deixar el
seu país.

-Quina és, en aquests moments, la
situació dels refugiats que hi ha a Es-
panya?

-El tema dels refugiats comença a
tenir importància a l'Estat espanyol a
partir de 1976, amb l'arribada massi-
va de llatinoamericans, generalment
procedents del Con Sud. Anterior-
ment, existien a Espanya refugiats de
Cuba, països de l'Est, i aproximada-
ment 6.000 equatorians que havien'
fugit de la dictadura de Macias.
Arran dels nexes culturals amb Llati-
noamèrica, Espanya passa a
convertir-se en terra de refugiats que
fugen d'aquell continent.

L'Estat espanyol signa la Convenció

La missió primordial de l'ACNUR (Alt Co-
' misionat de les Nacions Unides per als Re-
fugiats) és la concessió del dret d'asil.

de 1951 i el Protocol de 1967 l'any
1978, sense reserva geogràfica.

—Legalment, què representa la sig-
natura de la Convenció i el Protocol?

—D'acord amb l'article 96 de la
Constitució espanyola, aquesta signa-'
tura passa a ser llei interna del país.
Fins que no es voti una Llei d'Asil,
l'Estatut del Refugiat esdevé una llei
interna. Mentrestant, però, el Ministe-
ri de l'Interior va reglamentar una
amnistia administrativa, el maig de
1976.

30,000 refugiats a
l'Estat espanyol ~~

-Segons l'ACNUR, quina és la xi-
fra de refugiats a Espanya?

-Pot parlar-se d'una xifra de
20.000 llatinoamericans que poden

optar per la condició de refugiats, al-
guns centenars procedents de països
de l'Est, d'Africa i Pròxim Orient. Cal
sumar-hi els refugiats del Sud-Est
asiàtic -els 500 cambodians que ja
han arribat d'un total de 1.000—.-
30.000 refugiats és una xifra realista.

—Aquesta Llei d'Asil, que s'ha de
debatre al Parlament espanyol, quins
punts creu vostè que hauria de con- -
templar? • «.:• :; . .

—Jo parlaria de quatre punts, com
a mínim.,En primer lloc, el Dret d'A-
sil, de manera que quedi diferenciat
l'asil territorial de l'asil diplomàtic.

—Es imprescindible que es contem-
pli també la no devolució forçosa al
país d'origen. Cal que no sigui possi-
ble l'expulsió del refugiat fora de les
fronteres del país que li concedeix l'a-
sil. L'única excepció prevista per a
aquest tercer punt es dóna només en
el cas de «crims comuns».

Finalment, la Llei d'Asil ha de de-
terminar la condició de refugiat, car
això correspon al país. En canvi, la
qualitat de refugiat entraria dintre de
les competències d'un organisme in-
dependent. ;

Els drets dels refugiats que s'hi
contemplin han de ser tan semblants
com sigui possible al dels nadius: dret
de propietat, incloent-hi la intel·lec-
tual, de treball, d'associació, d'accés
als tribunals, dret a l'educació pública
i a la Seguretat Social. •

Porta dels bergants RAMON BARNILS

Poiuy Qwert
—D'aix...
—Patattxap!
-Anà.
—N'he vistos de pitjors.
- Boingoingoinnggg.
—Aquests.
- I ? . • • • . • •

—Home...
—Ècsetera.
—Exeter.
—No. Ècsetera. Amb accent i e oberta, sobresdrúi-

xola.
—N'he vistes de pitjors. .
-Dona...
—Sí. Aquesta: Lancastre.
—Lancaster.
—No. Lancastre.
—Lancaster.
—Ara.
—Un de curt. Capítol noranta-tr...

—Lo primer és que jamés dirà a marit, fill o germà,
que si és en guerra que se'n vinga.

—Meca. . - *.- - '•>•
- O h , noi . *: ; - ••-

—Totes les famílies felices s'assemblen. \ ' :

—Cada família dissortada ho és a la seva manera.'
—Digueu-me Ishmael.
-Bale. *
—Balena en basc. • . .. .
-Batua. • : - . - . * •
-Batua. Fa uns anys, amb pocs diners o nò cap a la

bossa, ni res que m'interessés especialment en terra,
vaig pensar si no podria navegar una mica i veure la
part marítima del món, • • • . . , • • - . -

-És una manera, que tinc de treure'm del damunt
el spleen i d'arreglar-me la circulació de les sangs. .

—La múrria, deu ser.
-Amb un lugar de la Mann-Txa... * .„"'. ,
—No siguis spanhol. , . . . . . . t
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UN AJUT IMPORTANT

La'Caixa de Catalunya
i la promoció cultural
CONXITA SOCIAS

La setmana passada aquestes mateixes planes parlaven d'un
interessant llibre que Nono/Art havia fet, la «Breu Història de
Catalunya», en còmics fàcilment assequibles per a tothom. Avui
tornem breument a aquest tema

Era intenció de la nostra revista
que el senyor Joan Bilbao i Berges, di-
rector general de la Caixa de Catalun-
ya, ens parlés una mica de la tasca de
promoció de l'obra que ha fet la Cai-
xa, així com d'alguns aspectes sobre
el paper que han de jugar les entitats
d'estalvi en el camp de la cultura.
Dissortadamente, no hi fórem a temps
d'incloure en el reportatge del número
59 les respostes del senyor Bilbao. Fel
seu interès, tanmateix, hem cregut
que calia continuar el tema iniciat i
oferir-les aquesta setmana.

—Com va arribar la Caixa de Cata-
lunya a la decisió de promocionar
aquesta obra, que destaca pel seu ti-
pus didàctic i creatiu entre els llibres
oferts enguany per les Caixes?

—La Caixa de Catalunya, entre els
llibres que obsequia amb motiu de la
Diada del Llibre, va creure oportú do-
nar a conèixer aquesta obra, per con-
siderar que es tracta d'un llibre que
reuneix una sèrie de valors que el fan
mereixedor de la més àmplia difusió.
Es tracta d'un treball que combina
amb encert un rigor científic molt ac-
ceptable amb una forma d'expressió
força adient i imaginativa, i permet
fer arribar la nostra història a àm-
plies capes del nostre poble, en parti-
cular als infants, als quals se'ls ofe-
reix la possibilitat d'accedir al conei-
xement de la història de Catalunya
d'una forma agradable i àdhuc diver-
tida.

—Quin creu que ha de ser el paper
de les Caixes d'Estalvis —i concreta-
ment la Caixa de Catalunya—en la di-
fusió i popularització de la cultura?

—L'actuació de la Caixa en el camp
de la promoció cultural ja es manifes-
ta en diferents vessants.

Dins l'Obra Social de la Caixa, exis-
teix una branca especifica dedicada a
la promoció cultural que es concreta
en la instal·lació i manteniment d'un
bon nombre de sales de lectura, sales
d'exposicions i centres de cultura a
les diverses comarques on la Caixa és
present, i en la concessió d'ajuts a
d'altres entitats i institucions catala-
nes per a la realització d'activitats
culturals diverses. Per al 1980, la Cai-
xa ha pressupostat 100 milions de
pessetes per al desenvolupament de
l'obra cultural, xifra que suposa més
del 21 % del pressupost total de l'obra
Social durant l'any.

Amb aquesta dimensió de l'Obra
Social, la Caixa creu que ajuda a dis-
minuir el dèficit d'equipaments col.-
lectius de tipus cultural existent al
país, alhora que estimula la difusió de
la cultura en segments de la població i
zones del país que normalment han
estat marginades dels estrets canals
pels quals tradicionalment s'ha difós
la cultura a casa nostra.

En una altra vessant, la Caixa pro-
cura que les seves campanyes d'obse-
quis als impositors tinguin una dimen-
sió de difusió cultural. En aquest sen-
tit es dóna especial relleu a la celebra-
ció de la Diada del Llibre i la de l'Es-
talvi, en les quals s'obsequia els
clients amb un llibre dins d'una selec-
ció en la qual es procura que hi hagi
una proporció adequada de llibres que
siguin específicament vehicles de
transmissió de cultura, juntament
amb altres que no tenen aquest caire
didàctic, sinó més aviat narratiu.

Una altra dimensió de la promoció
cultural de la Caixa la constitueixen
les publicacions pròpies, entre les
quals cal destacar la col·lecció d'estu-

dis econòmics sobre les comarques
catalanes que publica la nostra entitat
i que fins avui s'ha concretat en ell
estudis editats sobre l'Osona, Tarra-
gonès i Segrià. La Caixa creu que amb
aquesta col·lecció «Catalunya Comar-
cal» aporta a la col·lectivitat catalana
una eina útil per al coneixement delí
problemes del nostre país. í

Finalment, cal dir que la Caixa col·-
labora en diferents graus i de diverses
formes en l'ajut a la creació i promo-
ció de diferents iniciatives de caire
cultural (revistes, conferències, expo-
sicions...) •

-Podria avançar alguna data per a
la publicació del tercer volum de la
«Breu Història de Catalunya»?

—És probable que aquesta es pro-
dueixi amb motiu de la propera cam-
panya d'obsequi de llibres que celebri
la Caixa.

—Com veu el futur de la promoció
d'aquest tipus de llibres didàctics?
Creu que la Generalitat hi té algun co-
sa a dir?

- ü n a política cultural coherent ha
de dedicar, sens dubte, els seus esfor-
ços a estimular la publicació i distri-
bució d'aquest tipus de llibres didàc-
tics, els quals compleixen una funció
bàsica en la tasca de popularitzar la
cultura i, sobretot, en posar a l'abast
de les noves generacions de catalans
els mitjans adequats per a una forma*
rió bàsica, la qual assegurarà per al
futur una societat més culta, basa
fonamental de la convivència i del be-
nestar, entès en un sentit ampli. 1

La Generalitat haurà de fer, en 1B
nostra opinió, el paper capdavanter
en aquest procés i haurà d'aprofundir
el màxim dins les possibilitats «p*8

ofereix l'Estatut en el camp de la cul-
tura. •
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Llibertat d'expressió: encara és possible
El periodista Fèlix Santos li pre-

guntava fa poc a Juli Busquets les
raons del retard en la reforma del
Codi de Justícia Militar, que l'adap-
taria al principi d'unitat jurisdiccio-
nal previst en la Constitució, i el
diputat socialista explicava aquesta
rocambolesca història: «La unitat de
jurisdiccions ja es va plasmar en els
pactes de la Moncloa. En els acords
polítics, capítols set, s'incloïa expres-
sament la reforma del Codi de Justí-
cia Militar. Però va començar
retardant-se i, finalment, quan el
Consell de Ministres aprovà un pro-
jecte, va passar que el camí del Con-
sell a les Corts trigà quatre mesos a
ser recorregut. Quan el projecte go-
vernamental va arribar a les Corts,
li faltava un full. I amb l'excusa d'a-
quest full es retardà uns mesos més.
Quan finalment el tema havia de co-
mençar a discutir-se a la Comissió
de Justícia, a finals de 1978, foren
dissoltes les Corts i convocades elec-
cions generals. Quan es van reunir
les noves Corts, el Govern esgotà el
termini per decidir que es ratificava
en el projecte, el qual passà a dor-
mir el son dels justos en la Comissió
de Justícia. Nosaltres vàrem pregun-
tar sovint a la Comissió pel projecte.
Jo en vaig parlar arnb Pío Cabani-
Uas, que és el president d'aquesta
Comissió. I un dia, Pío Cabanillas vé
al meu escó, m'agafa del braç i em
diu: «Vostè tenia raó: hi ha hagut
una mà negra». Finalment, vàrem
aconseguir amb l'ajuda de Pio Caba-
nillas, que s'ha portat bé, que co-
mencés a reunir-se la ponència».

La cita és llarga, però creiem que
valia la pena transcriure aquesta in-
creïble història de retards, pèrdues i
mans negres, que comença la tardor
de 1977 i que encara no ha quedat
conclosa. Història il·lustrativa d'una
transició tan llarga i tan lenta, que
sovint permet posar en dubte la sin-
ceritat democràtica dels qui busca-
ren credibilitat amb llur suport a
una Constitució que recull les idees
bàsiques dels nostres drets i lliber-
tats, però que posen esculls ara en el
desenvolupament legal d'aquells

• Periodista, president de l'Associació de la
Prensa de Barcelona

JOSEP PERNAU #

principis. Perquè avui la llei supre-
ma de l'Estat resulta contradictòria
amb codis i legislacions obsolets que
encara ens regeixen. I el Codi de
Justícia Militar, pel que fa al perso-
nal civil, està en clara contradicció
amb una jurisdicció que ha de que-
dar exclusivament limitada a l'àm-
bit castrense (art. 117, ap. 5 de la
Constitució). Casos com el d'Huertas
Claveria, a les postrimeries del fran-
quisme i no resolt fins el decret
d'amnistia, o el dels Joglars, en la
transició, haurien d'haver alertat el
Govern sobre la necessitat de pro-
moure amb urgència un canvi legis-
latiu i una unificació de criteris que
haurien evitat casos com el Pilar Mi-
ró i la seva pel·lícula «El crimen de
Cuenca», i el de tants periodistes in-
cursos en processos judicials per via
castrense, en nom d'una legislació
que cal canviar. Ricardo de la Cier-
va, que hi té quelcom a veure amb el
món de la cultura, podria escriure
un nou article «Qué error, qué in-
menso error». Error i arbitrarietat,
pel que ens toca als professionals de
la comunicació, víctimes d'una atza-
rosa i dubitativa transició, i error
polític respecte un estament tan sen-
sible com el militar, al qual s'obliga
a fer professió de fe d'apoliücisme i
al qual havia d'haver-se-li evitat la
incomoditat d'&carar situacions que
si avui poden ser jurídicament dis-
cutibles, ha estat per la desídia del
govern. Per raons de la seva políti-
ca, en definitiva.

S'equivoquen els qui frenen el de-

senvolupament constitucional i per-
meten, com és el cas de «El Crimen
de Cuenca», que fets esdevinguts fa
setanta anys, puguin ser jutjats d'a-
cord amb uns criteris jurídics que
arrenquen de la Llei de Jurisdiccions
de 1906. Frenar el desenvolupament
de la Constitució o alterar-ne l'espe-
rit, permet tenir seriosos dubtes so-
bre el respecte que ben aviat merei-
xerà en el nostre país un dels drets
més sagrats de la persona: el de la
llibertat d'expressió, força maltrac-
tat en els últims anys, amb més de
quatre-cents sumaris incoats/ més
de setanta periodistes processats i
força inhabilitacions professionals,
des de començaments de 1977. S'e-
quivoquen els qui posen el fre i retar-
den absurdament unes imprescindi-
bles reformes jurídiques, en una tàc-
tica més d'estruç que de polítics,
perquè massa nombroses són ja les
files de la indiferència i el passotis-
me per a incrementar-les amb els
desencisats per una democràcia, que
nosaltres encara creiem possible.
Com creiem possible el pas de la per-
missivitat dubitativa i zigzaguejant
dels nostres dies a la llibertat d'ex-
pressió, jurídicament assentada i
sense altres limitacions que les que
la Constitució li assenyala i que no
són més que «el dret a l'honor, a la
intimitat, a la pròpia imatge i a la
protecció de la joventut i de la infàn-
cia», universalment reconegudes. Pe-
rò que no serveixin aquests principis
per a imposar noves restriccions
quan es tracti de desenvolupar-los.
En aquest país tot ho fem tard i ma-
lament.

El problema d'aquesta ensopida
democràcia espanyola ha estat de
«timing», com dirien els executius
cursis, o d'asincronia jurídica. Ja no
sols pel Codi de Justícia Militar res-
pecte a la unitat jurisdiccional, sinó
per la pròpia revisió del Codi Penal,
únic que ha d'entendre dels nostres
pecats, encara pendent. És absurd
que encara molts periodistes siguin
cridats a declarar, perquè fa tres
anys van autoritzar la publicació
d'un pit. La culpa no és dels jutges,
sinó d'un Govern que perd els pa-
pers, com explicava Juli Busquets.
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MUSEU D'ART DE SAO PAULO CONXITA SOCIAS

Reflexions a l'entorn de
Catalunya

«Catalunya, el país de la bandera
amb quatre barres vermelles sobre
fons groc.»

«Catalunya, l'esperit català ós lliure
i tolerant, malgrat les llargues ocupa-
cions sofertes durant la seva història,
fins i tot amb prohibició de l'ús del
idioma, la cultura i el folklore.»

Catalunya, motiu fonamental, fona-
mentalissim en l'obra que el pintor
català Francesc Petit exposa al Museu
d'Art de Sao Paulo (Brasil). No li és
possible a aquest home restar aturat,
mirar només el món que l'envolta. És
necessari pintar, dibuixar, comunicar-
se, comunicar-nos les seves impre-
sions de la vida redescoberta en el seu
(i nostre) petit país, al qual va tornar
no fa gaire, decebut del món de la
pintura entesa només com «l'última
exposició». Després de vint-i-set anys
d'absència, el retorn a Barcelona, i de
sobte, vaga pels carrers, sent la flaire
de la ciutat, en copsa la bellesa i la
Ueijor, i l'estima desesperadament.

Per això sent la necessitat vivíssi-
ma de pintar-la, de dibuixar-la en les
manifestacions, en les vagues, en tots
els moviments populars, un país viu,
bressol d'artistes i que recupera en
aquests moments les seves institu-
cions i comença a reprendre la identi-
tat nacional.

És aquest país el que es reflecteix
amorosament en les pintures de Fran-
cesc Petit, que ara els brasilers poden
contemplar. Infinites variants a l'en-
torn d'un sol tema, Catalunya, amb
els colors vibrants del vermell i el
groc quadribarrats, acompanyats a
vegades amb el blau mediterra o el
verd de la terra o, simplement, del po-
ble que la fa possible.

Gràcies a Barcelona, vella i bella,
gràcies a Catalunya, Francesc Petit ha
tornat a agafar el pinzell i la ploma,
ha tornat a l'art amb nova empenta.
Gràcies a Francesc Petit, hem retro-
bat unes noves imatges de la nostra
petita i única pàtria.
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OFERTES

PROFESSOR-Intendent Mercantil, amb
experiència an empresa industrial, I 'O-
fareix per a carrsc de responsabilitat,
an administració i comptabilitat. Es-
criviu a STOP L'HORA. Ref. 83.

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

Noia 18 anys per consulta metge o
similar només matins (Batxillerat BUP
i COU). Sou a convenir. Truqueu de 9
a 12 249 45 38 Núria o escriviu a
STOP L'HORA Ref. 49 .

Estudiant nivell universitari 3ar 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 t'ofe-
reix. Sou a convenir. Truqueu
311 16 96 Meria o escriviu e STOP
L'HORARef. 96.

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

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

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

Llicenciada en Psicologia amb expe-
riència professional en Escolar i Clíni-
ca cerca feina per a completar jornada
(escola o compartir despatx amb al-
tres professionals) Telèf. 389 00 68 o
STOP L'HORA Ref. 74.

Fotògraf da 22 anys amb equip i
cotxe, actualment sense feina, s'ofe-
reix par al que sigui, no importa si cal
fer desplaçaments. Truqueu els ma-
tins, tel. 751 31 16 o escriviu a
STOP L'HORA Ref. 99.

COMPRES

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

Compraria núm. 0 de L'AVENÇ i di-
versos números etrassats de HISTO-
RIA 16. Truqueu al 308 05 86 de 8 a
10 del vespre. Santi. STOP L'HORA.
Ref. 101.

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

Grandiosa torre tipus xalat. 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
acondicion8t- Parquet. Preu 16 m.
Sense soterrani, 13 m. Condicions a
convenir. Informació o visites. T.
213 57 08 matins, Sra. Núria.
STOP L'HORA. Raf. 9 1 .

A Cornellà venc o lioao local com-
post per tenda (50 m1.) i sòtan
(450 m2.) zona cèntrica c/. Eduardo
Gibert junt Eduardo Glavé. Trucar T.
377 01 38 o escriviu STOP L'HORA.
Ref. 48.

MMM
L'HORA ' ^ S É r

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

anuncis com a servei als nostres lectors, en el qual s'inclouen ofertes 1
demandes de treball, compres i vendes intercanvis, etc. Les ofertes i

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

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

NO ES MANTINDRÀ CORRESPONDÈNCIA DES D'AQUESTA
REDACCIÓ

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

VENDES

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

Venc fotocopiadora Canon 5.000
amb dos anys garantia (valor orig.
750.000 ptes.) per 500.000 ptes..
pagament a convenir. T. 217 0 8 1 8 .
Domènec Nebot. Raf. 64.

Venda estufa Butathermix, mod. 316
OS, gran, quasi nova, per 10.000
ptes. Tl. 803 80 39 o escriviu a STOP
L'HORA Ref. 85.

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

Es van parcel·la 18.000 pams2 a
Esplugues de Llobregat preu a conve-
nir. T. Sr. Torrw 3713819 . STOP L'-
HORA. Raf. 45.

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

Venc bicicleta de carreras marca
Zeus-Campagnolo, en bon estat. Preu
trenta mil pessetes. Escriviu a STOP
L'HORA REF 102 o telefoneu al
7982802 de Mataró (Barcelona) da
dilluns a divendres de 2 a 4 i de 20
a 24 hores.

DEMANDES

LLOGUERS

Llogaria masia (en bon estat). No més
de 10.000 ptes. Zones indicatives: B
Ripollès, El Bergadè, La Garrotxa, B
Montseny, etc. Escriure a STOP L'Ho-
ra. Ref. 62 o telefonar al 246 39 59

Pagaria fins 15.000 pessetes de lk>-
iguer mensual pis zona Eixampla.
Escriviu a STOP L'HORA. Ref. 3 7 . .

DIVERSOS

Centre ds relació social i matrimo-
nial par a parsonas soles i separades.
Cerqui la seva parella. Màxima serio-
sitat. Carrer Ecuador núm. 53, entre-
sol 4.1 B-29 T. 3 2 2 4 5 52. STOP L'-
HORA Raf. 100.
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Sant Max

IGNASI RIERA

Maria Aurèlia: vas dir-me que fes
balanç del dia del Llibre {en majúscu-
les, que fa més litúrgic). L'objecció ós
que el balanç de veritat no se sabrà
fins a finals de maig, que és quan els
llibreters ja hauran retornat les nove-
tats no venudes i els editors sabran
quantes pomes o pometes tenen enca-
ra al calaix. Sí que es podria fer una ba-
lanç dels sentits, un Kamasutra del
llibre com a objecte cantellut i eròtic,
tan car com els plaers prohibits.

D'entre les sensacions del dia, en
destacaria una: les corrues de nenets
i nenetes, minúsculs/les, amb davan-
tals rosa i blau cel (que són, Aurèlia,
els colors de moda enguany), que pug-
naven per penetrar a les llibreries i
comprar, entre tots, un llibre per la
classe. En Jordi Úbeda (i estalvia'm la
moda de posar els cognoms en negre-
ta) ens deia que això portava a una
segona venda vespertina: la nena o el
nen del matí obligaven el pare o mare
de la tarda a adquirir un altre llibre
Per a consum domèstic.

També feia bé a l'ull veure els polí-
tics a la recerca dels llibres. L'alcalde
barceloní grapejava llibres amb la gu-
ia de qui els entén; un alcalde baixllo-
bregatí (i això que és comunista 1) re-
galava contes de mossèn Cinto als
seus quatre-cents no-só-quants funcio-
naris. Orfes com érem de president
nou, teníem dret a esperar que el Sant
Jordi de la Capadòcia matés l'aranya
dels censors espanyols i que fiqués el
dit a l'ull d'un tal Ricardó de la Cier-
va, impenitent i;demagog, injustifica-

Ignasi Riera

ble ministre de Cultura, «una vella,
coneguda olor» per als editors-escrip-
tors-llibreters-lectors catalans. ..

Aquest any, l'ex-Sant inspirava a
força ajuntaments democràtics, amb
mans tocades d'un roig de rosa (i no
roig de sang) accions a favor del lli-
bre: del seu procés d'elaboració, fa-
bricació i difusió. Els dracs del de-
sencís (que rima amb porro) deuen ce-
lebrar congressos funeraris. , í
• Tornem a la plaça Sant Jaume. A
banda i banda. Si ens han promès que
van per feina, bo serà que posin fÜ a
l'agulla. I yinga, que hi ha peces per
cosir. Si Sant Jordi té.ara primera da-
ma florista, ens adreçarem a Sant
Max, que ve d'un poble que estima les
flors («lassen Sie die Blumen spre-
chen») i sap de llibres. ., •/;
• De col·lega a col·lega, sense neces-

sitat per tant d'usar llenguatges emfà-
tics, recordarem a sant Max coses que
ell sap i que amb ell hem repetit mi-
lions de vegades: que la cultura cata-
lana necessita un procés de catalanit-

zació eficaç i urgent, que totes les ini?
ciatives de catalanització (escolars,
televisives, radiofòniques, teatrals, vi-
suals) han de ser ateses, recollides,
programades, assessorades, difoses
com cal. Que cal institucionalitzar les
iniciatives que vosaltres, escriptors
(amb el PEN club català i' l'Associa-
ció), nosaltres, editors (amb l'associa-
ció catalana d'id.), i ells, llibreters (so-
bretot d'ençà el Congrés de Calella)
hem elaborat al llarg de la somorta (i
tan poc llibresca) Generalitat provisio-
nal. Que ara si que és posible, amb les
peces d'aquest trencaclosques espec-
tacular, redactar una carta magna del
Llibre Català. I posar-la en marxa
marxosa. . . * ; •, •

Tu acabes de fer llibre (Vés-te'n
ianqui) on et mostres enamoradissa
de les pàtries petites, seduïda per
elles. Has deixat la gespa de les uni-
versitats americanes per tastar el gust
aspre de la pols albanesa, petita es-.
corca mediterrània, pobra, roja i far-
cida de llegendes. I és que estem ave-
sats als límits de la petita pàtria, no
ens pica el desig ni d'annexions ni de
conquestes... Alhora, però volem de-
mostrar que les petites pàtries també
funcionen, que les ventafocs xalen
més que les princeses, i que els llibres
llurs són clars com llibres, i que, per
tant, bé mereixen un tracte respec-
tuós.' ' '• ••"'-' -• : - ' \r •-•• '•'• •

En nom d'aquesta modesta preten-
sió de sobreviure, tno hauríem d'exi-
gir espais gratuïts a les TV per infor-
mar sobre els llibres apareguts, tan»
ques, publicacions, revistes oficials
que donessin a conèixer l'obra feta,
xarxes de biblioteques, exempcions
fiscals i un llarg etcètera susceptible
de convertir el llibre en una poma una
mica àcida, irresistiblement tempta-
dora per als nostres Adams i les nos-
tres Eves? : <; '• '- ••-••-"
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MARCEL PEY: UNA ESTÈTICA DE L'ESPECULACIÓ

El ressò del cinema experimental català
PERE ANGUERA

Entre el 8 i el 13 d'abril
d'enguany es celebrà a Gònova
«II gergo inquieto. Nuovi aspetti
del cinema sperimentale euro-
peo», sota el patrocini de l'ajun-
tament de la ciutat.

Es van projectar pel·lícules provi-
nents dels estats portuguès, polonès,
iugoslau, hongarès, suís, espanyol i
unes sessions especials i monogràfi-
ques dedicades a l'obra de M. Duras,
la qual hi assistí.

Curiosament, o no tant per una per-
sona atenta als esdeveniments cultu-
rals de la península, tots els englobats
sota l'etiqueta de «cinema sperimenta-
le spagnolo» eren catalans, Antoni Mi-
ralda, Eugènia Balcells, Eugeni Bo-
net, Joan Bufïll, J. M. Huerga i Mar-
cel Fey. És aquest darrer, autor de
nombrosos llibres de poesia on s'aco-
blen perfectament l'escriptura i la
imatge i de tres pel·lícules, que pre-
sentà la seva obra «Overkill», qui co-
menta:

-L'experiència ha estat força inte-
ressant. Els nostres treballs van ésser
presos amb interès i seriositat. Nosal-
tres fórem atesos degudament. Però
cal dir que l'organització de l'esmen-
tat festival va cobrir totes les despe-
ses. No ho dic pel fet material que ós
el menys important, sinó per assenya-
lar el contrast, i mostrar la valoració
que allí fan dels treballs experimen-
tals, mentre que aquí el desinterès és
total. El públic va seguir amb molt
d'interès tant les projeccions com els
debats i col·loquis. Precisament un
debat que va atreure l'atenció fou el
dedicat al nostre cinema.

—Com va rebre el públic i la crítica
les vostres obres?

—Doncs amb una certa sorpresa, ja
que es pensaven o almenys així ho
deien els papers que circulaven pel
festival, que fèiem un cinema molt po-
lititzat seguint la línia de Pera Porta-
bella, o bé un seguit d'històries de te-
ma romàntic o passional. I no es van
trobar amb res de tot això, ja que els
qui hi vàrem participar emprant re-
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El públic va rebre les nostres obres amb sorpresa car es pensaven que fèiem un cine· g
ma molt polititzat en la línia PortabeUa. '>•,';.

cursos i estètiques força diverses,
teníem en comú una evident preocu-
pació per la renovació del codi de co-
municació.

—Quins punts van destacar en el
vostre col·loqui?

- A part de l'anàlisi i discussió de
les obres, la gent va demostrar una ig-
norància total-sobre el medi on es
produeixen. No tenien cap mena de
noció sobre el fet català i s'havien
creat el miratge que amb la mort de
Franco i les successives eleccions el
marc cultural del país s'havia refet,
no ja a nivell de permeabilitat dels or-
ganismes de control ideològic del go-
vern, sinó que es pensaven que els or-
ganismes locals o autonòmics oferien

una aportació protectora a les tasquü
culturals, tant a les establertes com *
les experimentals. No comprenien 1*
impassibilitat dels municipis d'esque-
rra i el seu desinterès pel fet cultural
renovador. Ho comparaven per exem-
ple amb Gènova, on la comuna con*
trolada pels socialistes sufragava li*
despeses del festival, tal com hem ***
mentat abans. •'-• *'

-Ens podries fer una valoració
personal dels films presentats? ' v

—Sense entrar en detalls concrets
sobre el contingut de cada film, amb
tota seguretat diria que els treballi
més experimentals van ésser ses*
dubte els d'Eugeni Bonet, que és un
home molt preparat tant a nivell teò-|



ric com pràctic. Els seus films són
molt durs i sense cap mena do conces-
sió de cara a la galeria. Creo que és
cinema d'avantguarda en el seu estat
pur. Els seus tres films: «V-2», «Photo-
matoni» i «Toma-Vistas» són obres es-
tructurades al màxim. Dins la matei-
xa línia s'hauria d'inoloure l'obra
d'Eugènia Balcells, de la qual es va
projectar «Fuga». Film aconseguit
quant la seva realitiació, amb una es-
tructura semblant a la fuga musical i
més estetídsta que els treballs da
l'Eugeni Bonet. De «Paris la Cumpar-
tlta» d'A. Mlralda \ B. Rossell no en
parlaré ja que és una filmació prou
coneguda. Joan Bofill va presentar
quatre obres: «Frontera (KRK-AIK)»,
«Caramelo», «De another green world»

1 «Paraiso». A mi em va interessar
molt «Caramelo», aquesta pel·lícula
em va recordar vagament els primers
films d'Andy Warhol. És una cinta
molt Intel·ligent que pretén 1 aconse-
gueix provocar l'espectador. El cine-
ma de J. Bofill és esplèndid com ho
són totes lei obres que comptant amb
uns elements mínims donen uns mà-
xims resultats. La qual cosa és molt
difícil, Cas insòlit és l'obra de J. M.
Huerga «Brutal Ardour», exquisida
tant a nivell estètic com a nivell d'ex-
perimentació. Encara que no conec al-
tres treballs d'aquesta cineasta, en el
cas concret de «Brutal Ardour», creo
que Huerga sabia molt bé el que volia
fer i passant de modes ha aconseguit
una obra difícilment classificable.

—Com descriuries la teva obra?

-El cas d'«Overkill» pertany a una
etapa en la qual estava molt interes-
sat pel naroissisme'com element auto-
destrúctiu. El seu contingut, més que
ideològic és estètic. Considero que els
meus treballs de poesia visual són
més experimentals que els meus films,
ja que aquests bàsicament s'haurien
d'incloure en el que s'anomena «Cine-
ma Ünderground». I ara per acabar
voldria dir que aquí fan falta centres
on de forma permanent es puguin do-
nar a conèixer els productes experi-
mentals. Mentre la seva visió quedi
reduïda a nuclis tancats, la nostra
cultura no aconseguirà un estat adult.

Llibres
MIRAVITLLER, JAUME ï Gent
que he conegut. Ed. Destino.
229 ps.

Obra guanyadora del premi Pla 1979, presentada com la primera part
de les memòries no sistemàtiques de l'autor. Miravitlles ofereix en-un estil à-
gil diferents comentaris sobre fets recents de la història catalana prenent
com a pretext experiències viscudes o personatges per ell coneguts.

PUIGVERT, JOAN M.*: Pleni-
luni. Ed. 62. L'escorpí-poesia,
55. 51 ps.

Primera obra publicada d'un autor molt jove, 19 anys, guanyadora del
premi Ribas i Carreras 1978, on predominen els sonets que traeixen una for-
ta influència de Carner. Una gran perfecció formal està posada al servei de
temes sovint distants. Cal llegir però el llibre com a simptomàtic de possibles
nous camins dins la poesia catalana.

GOBERNA, REGINA: SI pare
sant Benet. Publicacions aba-
dia Montserrat, 126 ps.

Biografia d'homenatge i alhora de divulgació d'una de les figures més
importants de la renovació monàstica medieval. Escrit en to poemètic, està
il·lustrat per M. Lourdes Vinas.

TRABAL, FRANCESC: Val§.
Les millors obres de la litera-
tura catalana, 29. 201 ps.

La novel·la més important de Trabal amb la qual obtingué el premi
Creixeüs 1936. Uns ambients d'alta burgesia displicent i culta, descrits amb
una prosa brillant, imaginativa, entre l'estirabot 1 el sarcasme. Vals consti-
tueix un dels intents més rebrita dels noucentistes per trencar des d'una so-
lució personal la cotilla de la novel·la rural i vuitcentista.

OLIVER, M. ANTÒNIA: Figues
d'un altre paner. Ed. Moll.
Raixa, 117. 206 ps.

Recull de nou contes de diferents èpoques i estils, escrits entre 1988 i
1977, on es pot apeciar l'evolució de l'autora i el seu progressiu domini de la
llengua i de la tècnica narrativa. Els contes van des del realisme en la des-
cripció de la vida militar fins a la creació del món mític de Montcarrà, pas-
sant per una àgil i divertida rondalla sobre els joves autors catalans.

PEDROLO, MANUEL DE:
tConjectures», de Daniel Basti-
da. Ed. 62. El balancí, 117.
276 ps.

Onzena novel·la de la sèrie «Temps obert» i la darrera per ara escrita.
Una novel·la dins la novel·la ja que figura ser obra del D. Bastida novel·lista
d'«Un camí amb Eva», tot i que les postures cíviques del protagonista recor-
den les del mateix Pedrolo. Un bon document sobre les actituds de la classe
cultural catalana sota el franquisme. • • . -
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Cultura en joc JOSEP M. CARANDELL

El centre de lectura de Reus
Després de molts anys de no visi-

tar Reus més que amb motiu d'algu-
na conferència o de passada, vaig
anar l'altre dia a passejar-hi sense
cap altre propòsit que el de retrobar
les antigues arrels que m'uneixen a
la ciutat del Camp, en la qual vaig
viure mòltes temporades al llarg de
més de trenta anys. Com succeeix en
tots els viatges sentimentals, les ale-
gries més grans les vaig obtenir pels
motius menys públics: tornar à veu-
re una noia amiga meva, ara casa-
da; entrar en la Llibreria Econòmica
del Raval de Santa Anna, on jo com-
prava llibres de vell als anys cin-
quanta, i veure que em recordaven, i
com a record em regalaren un llibre
d'aquells temps, una novel·la de
Faulkner, encara folrada amb el pa-
per blau i l'etiqueta de llogament;
veure comerços que no havien can-
viat, en els quals comprava amb el
meu avi els guarniments de la mula,
o pastissos, o cafè; passar per antics
carrers com el del Vent. Reus em re-
servava també, però, molts disgus-
tos, com la desaparició d'algunes de
les millors cases que en un altíe país
serien restaurades i conservades
amb tota la il·lusió, com el Campa-
naret —símbol un dia de Reus—, la
casa Quer —tan íntimament unida
pels seus habitants a la ciutat—, la
casa d'En Prim a la Plaça del Mer-
cadal i moltes altres.

PETITA HISTÒRIA

A la tarda, com en altres temps,
vaig fer cap al Centre de Lectura, la
principal institució cultural reusen-
ca, creada l'any 1859, amb edifici
propi des de l'any 1921, en el qual
anàvem a estudiar quan érem col·le-
gials, i més endavant a conèixer la
història de Reus, o a consultar revis-
tes i llibres, en l'època universitària.
En la postguerra el Centre de Lectu-
ra era d'una seriositat impressio-
nant, que els nois i noies destruíem
amb espetecs inesperats de rialles i
crits que exasperaven a la bibliote-
cària. Actualment és un centre de
molta més vitalitat, amb gent jove al

bonic bar instal·lat a la planta baixa,
amb el Teatre Bartrina reformat
amb molt bon gust, amb una Biblio-
teca plena de socis, amb una secre-
taria on ja t'has d'esperàr per a re-
bre una informació, amb unes aules
en plena activitat.

La meva amiga Marí Martorell,
bibliotecària, em diu que la bibliote-
ca té actualment uns setanta mil vo-
lums; rep 40 revistes mensuals i 10
diaris. De les 150 cadires de les se-
ves sales, cent aproximadament es
veuen ocupades per lectors, diària-
ment, i s'efectuen cada dia prop de
cinquanta préstecs de llibres.

Té actualment el Centre de Lectu-
ra uns tres mil socis —entre els
quals encara em compto malgrat fer
tants anys que no hi he tornat—,
amb els abonaments dels quals viu
el Centre dificultosament, en espera
de rebre subvencions de la Generali-
tat, de l'Ajuntament o d'altres insti-
tucions que comprenguin que la cul-
tura, que en un temps va ser una de
les glòries més destacades de Reus, i
que serví la ciutat per a fer-se més
forta i dinàmica, no pot ser deixada
de la mà de Deu, i ja se sap el que
acotuma a donar aquesta mà.

Al Centre de Lectura s'impartei-
xen classes de idiomes, i de pintura,
dibuix, música i ballet; cada diven-
dres funciona al Bartrina el Cine-
club, i actualment s'està endeg.int la
secció de teatre en català.

MOLTES ACTIVITATS

El full ciclostilat que ens comuni-
ca als socis les activitats culturals de
cada mes, és la millor demostració
de la vitalitat del centre. En l'última
que vaig rebre s'anunciaven confe-
rències sobre Psiquiatria, l'Empor-
dà, Medicina rural, qüestions peda-
gògiques, epidermatologia, Iugoslà-
via...; sessions d'audiovisuals; i de
dispositives a càrrec de la secció ex-
cursionista; excursions a diversos
indrets; reunions de mestres, de re-
gants del Pantà de Riudecanyes;
projecció de pel·lícules; concerts; ex-
posicions filatèliques...

Capítol a part mereix la secció
d'exposicions de pintura, dirigida
per Josefina Verduras i Josep Blan-
chart,.la qual porta una activitat
constant amb artistes de fora o de la
comarca, com Rudolf Figuerola, Jo-
sep Nosàs, Ramon Ferran, Joan Cu-
rises, Aymat Estrada, Joan Pere Hu-
guet, Josepa Filella. -í

Actualment s'està formant el Mu-
seu del Centre de Lectura, amb les
obres més importants que hi havia a
la casa, com pintures de Galofré,
Llobera, Mir, Hortensi Güell, Ceferi-
no Olivé, Ferran, Casals i Vernis, es-
cultures de Pau Gargallo, Josep Roig
-l'autor de la Dama del Paraigua,
del Parc de la Ciutadella de Barcelo-
na—, de Rebull... I mobles i docu-
ments antics. -í

CENTRE DE CULTURA A REUS

Dirigeix avui el centre Jordi Esco-
da, amb Antoni Aragonès, J. M. Pà-
mies, Balànyà, Rafael Farré i altres
com a Junta directiva. L'amic Ara-
gonès em regalà en aquesta visita el
volum d'Edicions 62 «El Centre de
Lectura de Reus. Una institució ciu-
tadana», de Pere Anguera, gràcies al
qual podem tenir una informació
acuradíssima, i quasi setmana a set-
mana, de la vida del Centre des que
es va crear fins l'any 74, i en qual es
pot veure la marxa sinuosa d'aques-
ta institució independent i culta, que
ha aplegat, al llarg de la seva vida,
la majoria dels intel·lectuals, artistes
i promotors de la cultura reusenca
—i també no reusenca. La revista
del Centre, que ha passat per tantes
etapes, i qAie en els darrers anys pu-
blica números monogràfics dedicats
a les principals figures de Reus, és
una eina insubstituïble per a conèi-
xer la cultura catalana.

Els que estem preocupats perquè
aquesta cultura no acaba de reeixir,
estem obligats à demanar que cen-
tres com el de Lectura de Reus, si-
guin potenciats al màxim, perquè és
en ells on es formen les noves gene-
racions en la cultura.
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Cinema

El calendari
de «Saló»
ANTONI KIRCHNER

Novembre 1975. En el mateix mo-
ment d'estrenar-se «Saló», el seu au-
tor, en Pier Faolo Pasolini, era vil-
ment assassinat. Tres dies després la
censura italiana prohibia la pel·lícula
a la qual qualificava de «tan aberrant i
repugnant de perversions sexuals que
sens dubte ofenen a les bones cos-
tums». Tots els membres d'aquesta co-
missió varen estar d'acord en prohibir
el film. :

Tot el món intel·lectual de la vella
Europa es mobilitzà. Primeres mani-
festacions de protestà. Alberto Mora-,
via diu: «No comprenc aquesta decisió
i no vull creure que ens considerin tan
immadurs. És una obra d'art de la
qual se'n podria discutir durant me-
sos». £1 senador Delio Bonazzi (de l'es-
querra independent) protesta al Mi-
nisteri corresponent i exclama: «La
primera conseqüència mortificant d'a-
questa prohibició és que la pel·lícula
no podrà estrenar-se a Itàlia el proper
dia 20 de novembre, com estava pre-
vist, sinó que la seva estrena mundial
serà a París el dia 23, dins del marc
del Festival de Cine. Amb això es de-
mostrarà, altra vegada, la nostra infe-
rioritat cultural i civil. I això resulta
molt humiliant als ulls del món».

A París la sala del Pal ais Chaülot
va resultar petita per acollir a un
gran nombre d'intel·lectuals i homes
de cine que van voler conèixer l'obra.
ka sessió va començar amb una entre-
vista realitzada per la televisió fran-
cesa un dia abans de morir en Pier
Paolo Pasolini. Després Bernardo Ber-
tolucci, representant als homes del ci-
nema italià present a la sala, va dir
unes paraules d'homenatge aTassas-
sinat autor. Francesco Kosi, Lüiana
Cavani, Zitto Masselli, Gillo Pontecor-
vo. Laura Bettí, Sophia Loren, Cario
Ponti, n'eren alguns dels presents.

Juny 1976. El setenta-cinc per cent
dels membres de la comissió de cen-
sura de França —encara que oficial-
ment sembla que no hi havia censura
cinematogràfica en aquest país— re-
comanaren al ministre la prohibició

tSaló», obra pòstuma de Pasolini, cinc anys de peregrinatge per els Jutjats de tota Eu-
ropa. , : •'••'•

total, però el ministre es va mostrar
més permisiu i va pactar amb el dis-
tribuïdor unes condicions, entre elles
la de no estrenar-la fora d'un circuit
restringit de sales de Paris. Tot es va
complir i donat que al final de la pri-
mera setmana de projecció en un sol
cine les cues eren monstruoses es va
ampliar la projecció a quatre locals
més. L'afluència era tanta que es
feien unes ocupacions del 102 per
cent de la capacitat de les sales. Per
aquest motiu el ministre francès de
Cultura va sol·licitar al distribuïdor
que tornés a exhibir-la sols a una sala
i no pas fora de Paris. Al mes de juny
de 1976 la situació internacional de
«Saló» es aquesta: prohibida a Itàlia,

) Alemanya i Anglaterra, autoritzada per
joves més grans de 16 anys als països
nòrdics, ;

Agost 1977. Tretze dies després de
la seva estrena és retirada judicial-
ment de la cartellera de Londres per
denúncia d'un espectador. La pel·lícu-
la passa al Ministeri fiscal qui dicta-
minarà si hi ha matèria que justifiqui
la denúncia. ' i J '*- •*
• Setembre 1978. La Tercera Secció
del Tribunal Suprem Italià, que acollí
el recurs del productor Alberto Gri-
maldi, contra la sentència del Tribu-
nal d'Apel·lació de Milan, dictava sen-
tència: «L'obra pòstuma d'en Pier
Paolo Pasolini ha d'ésser considerada
com una obra d'art i com tal es podrà
veure novament a Itàlia, sense cap
tall». Així acaba una sèrie de recursos
i sentències en les quals primerament
es v& prohibir el film a tou Itàlia,

després es va condemnar al productor
a dos mesos d'arrestament i després
s'autoritzava la pel·lícula, però elimi-
nant quatre sentències. ' '

Octubre 1978. «Saló» es projecta a
la Setmana Internacional de Cinema
de Barcelona. De les dues sessions
que estaven programades sols va
poder-se veure en la primera. Poc
abans de les vuit de la tarda dos fun-
cionaris del Ministeri Fiscal segresta-
ven la còpia. No hem aconseguit saber
com van succeir les coses exactament.
Es diu que l'exhorto que va diligen-
ciar el segrest venia de Madrid, així
cal suposar que la denúncia d'un par-
ticular, d'una entitat mercantil, d'una
entitat oficial? hagués estat feta a la
capital de l'Estat. Però, abans d'aque-
lla sessió de les 4 de la tarda, ningú
havia vist, en tot l'Estat, la pel·lícula
d'en Pier Paolo Pasolini. ,

Gener 1980. Quasi bé 18 mesos
després el jutge que havia de veure el
cas de «Saló» ha aixecat la prohibició
o el segrestament de les còpies. Però
el film no arriba inmediatament a les
pantalles. Es fan gestions, es consulta,
es decideix doblar-la. Finalment, sem-
bla que ja ha obtingut la llum verda.
Però, acabarà aquí aquesta història?
Mentrestant en Pasolini és mort, vil-
ment assassinat, la seva obra resta
truncada. L'obra pòstuma ha- estat
igualment assassinada a tots els pal*
sos que, per un moment —i n'hi ha
que ho han fet durant molts mesos-
han prohibit o tan sols han dificultat

' l'exhibició de l'obra, menyspreant la
llibertat de creació i d'expressió. •
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Teatre
Les llàgrimes
de Fassbinder
ANTONI BARTOMEUS

Dins la sèrie monogràfica dedicada
al teatre alemany contemporani en la
qual actualment està treballant, la
Companyia Adrià Gual presenta el se-
gon muntatge, Les llàgrimes amar-
gues de Pedra Von Kant (1), títol de
reminiscències cinematogràfiques per
a nosaltres, i que justament a partir
de la versió que el seu propi autor,
Rainer W. Fassbinder, féu per al cine-
ma, va començar a interessar Jau-
me Melendres, el qual ara signa
aquest treball. Fassbinder, autor
apassionant i imprevisible, com s'ha
dit arran dels seus films, creador sin-
gular dins l'actual teatre alemany,
havia de tenir un lloc en aquest cicle,
sobretot tenint en compte que es trac-
ta de centrar-lo sobre el tema de la
parella i de la soledat. Les obsessions
de Fassbinder pel que fa a l'estudi
dels personatges i les personalitats fe-

Petra von Kant, que surt Tnomentaneament enfortida del fracàs de la experiència
matrimonial, creu veure en la relació homosexual el seu nou camí. '\, ¥"

menines, havien de donar una pers-
pectiva útil en el context d'aquest ci-
cle.

capaces d'obrar de manera tan mariys-
preable com els homes, està donant la
clau d'aquesta Petra i de totes les llà-

Quan Fassbinder explica que el que grimes possibles. Si aquesta és la filo-
ell vol és demostrar que les dones són sofia, les vies d'alliberament queden

Encreuats núm. 5 8 JORDI FORTUNY

HORIZONTALS: 1. Dues de normals. Cent. - 2. Drama on
s'expliquen les desgràcies de un pepónide gros. Consonant. —
3. Religió que tots professem quan ens venen a cobrar. Nom
de lletra ben curiosa. — 4. Sembla un mamut però té les ca-
mes molt desenvolupades. Òrgan laminar, ordinàriament
verd, al revés. — 5. El llobregat en té un a la desembocadura,
al revés. Mana als criats. Dues vocals del comitè. - 6. Al bell
mig de la seda. Disposició emocional envers una cosa. — 7.
No n'hi ha sense foc, al revés. Reclamarà els seus drets el po-
llet. — 8. El primer en arribar se l'emporta. Exposició de Làpi-
des Necrològiques. Consonant. — 9. Mig sarpat. En el del sas-
tre, hi trobareu de tot. — 10. A on aniràs si baixes. Vocal.

VERTICALS: 1. Consonant. Passa contínuament i no ens
n'adonem. - 2. Rebaixa el preu de la fruita. - 3. Dir que tu-
rurut violes. Sol ser ferotge. — 4. Quan els veieu esteu fora de
perill. Mil. Cinc. - 5. Organització de Negligències Univer-
sals. L'Odisesea n'és. — 6. Instrument natural per a netejar-se
el nas. Més de mitja nit. Així comença l'alfabet. - 7. En curs.
Estri de cuina. — 8. Les seves flors fan una tisana estomacal.
— 9. Mania que te ei músic per l'esmentat pepónide. — 10.
Vocal. Consonant. En vers. Incògnita. — 1.. Cal fer-ho abans
de menjar calent. - 12. Sol amagar la vaixella.

SOLUCIÓ ALS ENCREUATS NUM. 57

HORITZONTALS: 1. Li. Paf. - 2. Locomotiu. - 3. Micolo-
gia. - 4. Galopar. L. - 5. Al. N. Talòs. - 6. Ricí. En. P. - 7.

. • ' * •

A 13 4 6

etcaertnE. - 8. Zo. Nasal. — 9. Graons. Ull. — 10. Er. Rosat.?
- 11. N. Popular. - 12. Atrofiat. - 13. A. T.. , .,

VERTICALS: 1. M. G. A. - 2. Lligaré. Renta. - 3. Localit-|
zar. R. - 4. Col. CC.OO. Po. - 5. Polònia. nroF. -. 6. amoP-
Ensopit. - 7. Fogatera. Sua. - 8. Tirants. Alt. - 9. la. W,
Nauta. - 10. U. lopélL. R. - 11. S. L. . :;
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en realitat compromeses i l 'únic joc
vçritable és el que sort irà d 'una insal-
vable relació de dominació-submissió.
Les pinzellades massoquistes no fan
altra cosa que accentuar la frustració
de tot un conjunt d'impossibles. Dei-
xant de banda (o donant per sobreen-
teses) les implicacions socials, al terri-
ble Fassbinder li interessen, sobretot,
les reaccions p r imàr i e s . Les m é s
cruels, les més inconscients, però
també les més autèntiques,

Petra Von Kant, que sur t momentà-
niament enfortida del fracàs de l 'ex-
periència matrimonial , creu veure en
la relació homosexual 'el seu nou
camí. L'únic que fa, però, es repet i r
els esquemes; perquè els esquemes ee
repeteixen fatalment. I quan j a l 'a-
tractiva Karina se li h a escapat, la da-
rrera actitud de la submissa Marlene
és girar-li la cara . L 'una no està feta
per a la submissió; L'al tra només sap
li potser només vol) es tar sotmesa. El
més probable, però, és que Pet ra con-
tinuï repetint esquemes fins a l'infinit.
Recollint, tal vegada, infinites frustra-
cions. ' "• " : •;'• •'• ••'"

Amb una escenografia neu t ra i que,
deixa gairebé sense suport cinc de les
sis actrius que componen tot el repar-

CULTURAL

Una cultura
en marxa
per a tot
un poble

Carrer Ample, 35 Barcelona 2

timent (Marlene sí que té suport i el
seu joc escènic és un dels elements
més ben resolts aquí), el muntatge ac-
cepta que allò primer són les relacions
humanes. Ho accepta i, a més, vol
destacar-ho. L'escenari és la platafor-
ma on s'han d'esgranar les circums-
tàncies que condicionen cadascun*
dels comportaments; sobretot, lògica-
ment, el de Petra Von Kant, centre
inevitable de tot un sistema de ten-
sions que gira al seu voltant. Una Pe-
tra Von Kant que es vol estel·lar per ,
fer-la, així, més vulnerable. Retrat de .
personatges, doncs, i pel·lícula de
comportaments, Llàgrimes amargues
es debat entre el raonament i la visce-
ralitat de la Von Kant. Si no sempre
queden clares les actituds, el text si
que hi deixa les motivacions.

Sense abandonar-se del tot al melo-
drama (Fassbinder sempre té una via
melodramàtica per a les seves solu-
cions), tampoc no es pot dir que l'obra
resulti especialment continguda. Sens
dubte és una opció. Fixem-nos que la
interpretació del paper de Petra, que
comença massa crispada, va trobant
el to justament a mesura que el perso- "
natge es va estrafent. Diria, però, que
l'obsessió de Jaume Melondres ha es-
tat explicar les situacions; que no
8'escapés cap fil del discurs. Segura-
ment perquè aquest discurs és el que
més li interessava. En tot cas, doncs,
val a dir que, de fil, no se n'escapa
cap.

(1) Las llàgrimes amargues de Petra Von
Kant, de R. W. Fassbinder, en traducció de Fe- •
liu Formosa i Jaume Melendres. Companyia
Adrià Gual. Interpretació: Maria Jesús Andany,
Maria Josep Arenós, Araceli Bruch, Núria Du-
ran, Encarna Sànchez i Teresa Vilardell. Direc-
ció: Jaume Melendres. (Teatre Regina,
30.4.80). ' .

L'ENCONTRE DE LES
FILLES DE R. W.
FASSBINDER

Feliç encontre davant del cine CAP-
SA de totes les filles de Rainer W.
Fassbinder, Petra von Kant i les seves
noies han visitat Maria Braun i s'-
han explicat moltes, moltíssimes coses,
sobre l'acollida entusiasta que el pú-
blic barcelonès està dispensant als
seus melodrames gloriosos com la vi-
da mateixa. MARIA BRAUN aprofita
l'ocasió, a més, per a comunicar que
tots els espectadors que vagin a veure

la seva pel·lícula, tant en el cine CAP-
SA com en el cine MALDA, tindrà un
tracte de preferència en el teatre RE-
GINA per compartir «LES LLAGRI-'
MES AMARGUES DE PETRA; VON
KANT». I totes juntes, a cor, han can- .
tant allò tan bonic: «Les de Fassbinder
unides mai més seran vençudes». , / /

Música
-.-i,.

; ' ' . . • . . '

Per una
autèntica
política musical
JORDI GARCIA-SOLER ' '

•; Amb la constitució del Parlament i
l'elecció del President de la Generali-
tat, que comporta l'aprovació del seu ;
Consell Executiu i del programa de
govern d'aquest, ós arribada l'hora
que a casa nostra comencem la políti-
ca de les realitats. També és l'hora
que la música sigui objecte d'una polí-
tica rigorosa i eficaç, i que la política ,
musical catalana sigui l'adequada a
les necessitats reals del país. És en :
aquest sentit que em permeto, com a
ciutadà i com a comentarista musical, :

'donar unes petites indicacions a tall
de proposta. , . : , , ,

Tota autèntica política musical ha
d'estar basada en la promoció del co-.
neixement de la música, de la seva
creació, de la seva pràctica i del seu
gaudi, i això comporta la supressió de
formes exclusivistes o basades en el
dirigisme. Aquest treball de promoció
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del coneixement de la música passa
en primer lloc per l'ensenyament d'a-
questa, incorporant-la als plans d'es-
tudis en pla d'igualtat amb les altres
matèries i, en conseqüència, amb el
corresponent professorat especialit-
zat. Aquest ensenyament de la música
ha de tenir també un nivell superior,
per a la formació de professionals de
la matèria, en el qual cal superar la
precarietat i antiguitat de dotacions i
mitjans, de la mateixa manera que
també cal superar els sistemes peda-
gògics ja depassats pel temps i cal
promoure les experiències enriquido-
res dels centres experimentals i d'a-
vantguarda.

Tanmateix aquesta política de pro-
moció del coneixement del fet musical
basada en l'ensenyament no fóra sufi-
cient si no anés acompanyada d'una
Llei de la Música, en la qual s'abordin
en la seva complexitat tots els factors
que concorren en la greu problemàti-
ca actual d'aquest sector: atur dels
professionals, ús exagerat i il·lògic
dels sistemes de reproducció mecàni-
ca de la música, manca de protecció a
les formes experimentals i als treballs
de recerca... En la mateixa línia, una
autèntica política musical ha de po-
tenciar l'edició, difusió i reproducció
pública de les obres de compositors
catalans, així com la creació i mante-
niment de tota una xarxa de locals
arreu del país oberts per a les mani-
festacions musicals més diverses, sub-
vencionant o promovent totes les for-
macions necessàries per al desenvolu-
pament correcte d'aquestes activitats.
Això, unit a l'ús adequat dels grans
mitjans de comunicació dels quals la
Generalitat haurà de disposar, pot
arribar a articular una autèntica polí-
tica musical, les normes de la qual
hauran de tenir sempre molt en comp-
te la necessitat d'abastar sempre totes
les expressions musicals existents a
casa nostra: música clàssica i contem-
porània, cançó i música popular, cant
coral i orfeonístic, rock, jazz, folklore
propi i aliè, manifestacions de música
d'avantguarda...

Fóra un error pretendre que,
després de tants anys sense una políti-
ca musical mínima, qualsevulga ini-
ciativa ja seria suficient. Precisament
per la mancança d'una autèntica polí-
tica musical durant tant de temps, ens
cal que la Generalitat l'endegui de
manera immediata, sense cap dil.lació
i amb tot el coratge i tota la imagina-
ció necessàries.

Astrologia
ESTEVE CARBÓ

Fa més de quinze mesos, ACCRUX va
iniciar una tasca informativa al voltant de
l'Astrologia, dins els fulls de l'Hora. Com
molt bé esmentava un dels seus articles,
circulen horòscops, revistes i fulletons as-
trològics que tracten aquests temes amb
frivolitat.

Aquesta no serà una secció d'horòscops
tal com habitualment es pot trobar als
diaris i setmanaris. Perquè simplement
-com deia ACCRUX- només cal defugir
una mica el camí fressat de la rutina per
descobrir que l'Astrologia és un camp de
coneixements riquíssim, infinitament ma-
tisat i que connecta amb tot el que hi ha a
la terra... i al cel, perquè no en va hom de-
fineix l'Astrologia com la ciència de les in-
fluències astrals en el esdevenidor terres-
tre.

Sovint hem lamentat a casa nostra l'ab-
sència de treballs encaminats a precisar
els nostres costums i tradicions.

L'Astrologia, així com altres ciències
tradicionals, ha de seguir un camí de nor-
malització pel que fa referència a la nos-
tra llengua. Altres aspectes i ciències de la
nostra cultura ja han pogut iniciar-lo.

Aleshores i sense més presentacions
anirem oferint temes relacionats amb els
nostres costums, tradicions, pràctiques i
altres particularitats amb què hom rela-
ciona l'Astrologia.

Fer començar, hem aixecat el tema as-
tral d'aquesta setmana.

Previsions per aquesta setmana. 12 a 17
de maig:

Continuarem amb esdeveniments vincu-
lats a la política nacional i internacional.
La Sanitat, l'alimentació, les ciències i la
comunicació ens oferiran novetats. Avan-
çaments lents però segurs. Activitats re-
formadores dins les nostres institucions.

Condicions generals per al País:
Manteniment de les transformacions

profundes de les estructures fonamentals i
institucionals. Probabilitat d'augmentar el
nombre de centres docents a les nostres
comarques, encara que.tinguem polítics
que es pensen que és un joc això de la
política nacional. Possibilitat de llarga du-
rada per les realitzacions que iniciem
aquesta setmana.

Finances i treball:
Problemes interns i de comunicació

dins les empreses i negocis.
Els camioners i les empreses de Mudan-

ces tindran feina.
Alta Economia: negociacions i treballs

secrets.
Pèrdues econòmiques a nivell especula-

tiu. Manteniment de l'economia per al tre-
ball.

Guanys per noves associacions i per
jocs oficials.

Les companyies d'aigües i les embote
lladores de begudes incrementaran llurs
beneficis. f . ., a

.9
Transports i comunicacions: "f;

Els desplaçaments seran ràpids i peri
llosos. Aument de la circulació amb pro-
blemes d'embús. Es recomana prendre
mesures higièniques i profilàctiques per
als viatges a l'estranger.

Problemes emprenyadors amb els
transports depenents de l'electricitat •-•*•

Increment de la Publicitat. Pertorba
cions elèctriques.

Els avions oferiran un panorama poc
clar. Perill d" accidents.
El Camp:

Molta feina. Activitat notòria i vincula
da al moviment de despeses i guanys

Els pagesos tindran cura de les collites
perill d'epidèmies i plagues.
Educació i Universitat:

Continua la tònica d'aprofitar més
temps a casa que no pas als centres d'es
tudi. Treball exagerat per a molts univer
sitaris. *

Vida sentimental:
Petits problemes vinculats a la inestabi

litat i infidelitat amorosa. Duplicitat amo-
rosa. Complicacions sentimentals i gelosia
Pèrdues d'amistats. Seran per a algues
els aspectes puntuals d'una setmana mo-
gudeta.

Salut Pública:
Feina per als serveis d'urgència: Acci

dents per foc. Augment de malalties venè-
ries. l

Ordre Públic:
Continuarà la manca d'observació è

les lleis. Probabilitat que surtin presos
carrer.

En general la setmana serà mogudeta
per aquells aspectes vinculats als interès
sos materials i d'ordre pràctic.
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Religió

La
«inculturació»
de
l'Evangeli

JOSEP BIGORDÀ

£1 fet que explica el plantejament
d'aquest escrit és senzillament el viat-
ge que acaba de dur a terme el Papa
Joan Pau II, del 2 al 12 cje maig, per
terres africanes.

Gairebé tots els comentaristes han
destacat el desafiament que hi havia
implícit a la presència del Papa
Wojtyla a Zaire, República popular
del Congo, Kènia, Ghana, Alto Volta i
Costa de Marfil. Un desafiament que
neix de la «negritud», de l'«autenticitat
ancestral» de «Tujamaa» (experiència
de base comunitària) enfront de les
característiques «occidentals», «llati-
nes», «institucionals)» que han marcat
de forma intensa l'Esglèsia catòlica.

En una paraula, la qüestió de fons
és la possibilitat de r«africanització»
de l'Esglèsia, o de la inculturació de
la fe en les formes pròpies de la cultu-
ra africana.

No fa gaires mesos, el Papa va
mantenir una llarga conversa amb el
profeta més significatiu de la «negri-
tud», el gran poeta, president del Se-
negal, Leopold Senghor. Al llarg del
viatge que conclou ara, els altres dos
apòstols de rafricanització, el presi-
dent Mobutu, pel que fa a la defensa
de l'«autenticitat ancestral», i el presi-
dent Nyerere, pel que fa a l'exaltació
de «l'ujamaa», han pogut tenir llar-
gues converses pmb Joan Pau II. Es
^és que probable que aquests contac-
tes hauran servit per a fer més flexi-
ble la posició del Papa. Amb tot, sèm-
ola que es tracta encara d'una qüestió
de «temps».

El Papa Wojtyla no ha defugit el te-
^a, durant la seva peregrinació afri-
cana. Un dels primers dies, & Zaire
Precisament, deia: «L'Evangeli no s'i-
dentifica amb les cultures; les depas-
sa totes. Però el regne que anuncia

l'Evangeli el viuen uns homes profun-
dament lligats a una cultura. Per ai-
xò, l'evangelització ha d'ajudar la cul-
tura a fer brollar de les seves pròpies
tradicions vivents expressions origi-
nals de vida, de celebració i de pensa-
ment cristians. De totes maneres,
aquesta inculturació demana lucidesa
teològica, discerniment espiritual, sa-
viesa, prudència... i temps».

La frase no té desperdidci. Reflec-
teix perfectament com el Papa accep-
ta el desafiament en termes abstrac-
tes, però no pot dissimular tot un re-
rafons de reserves que li fetn demanar
tantes coses; entre d'altres, «prudèn-
cia... i temps». Les reserves s'han pa-
lesat en tres punts concrets: en el ma-
trimoni, en el celibat i en el ritus zai-
res. L'actitud de Joan Pau II, davant
les cultures polígames, ha estat la d'u-
na reafirmació contundent del matri-

moni monògam, justificant que la mo-
nogàmia no és d'origen occidental si-
nó semític i bíblic; davant una possi-
ble nova disciplina per al clergat, la
defensa del celibat no s'ha fet espe-
rar. I pel que fa a l'ús del ritus zaires
en alguna celebració, Joan Pau II no
l'ha fet servir, malgrat que el carde-
nal Malula li havia dit: «Hauríem de-
sitjat que vós féssiu l'experiència de
l'Eucaristia segons el ritus zaires». En
definitiva, cal esperar el «temps».

Bé, això d'esperar el «temps» és un
dir. Perquè, val a dir que l'Església
africana/ des de fa temps, va donant
unes passes molt decisives per tal de.
no desentonar en el procés que inspi-
ren les tres característiques de la «ne-
gritud», l'«autenticitat» i «l'ujamaa».

Hom pot adonar-se que el tema pot
ser apassionant i d'abast universals

Art

El vol i el pes
MARIA JOSEP COROMINAS

Tenim ara a Barcelona l'oportuni-
tat de poder veure unes mostres ben
triades de l'obra de dos artistes, que
van significar, a la mateixaèpoca dos
pols radicalment distints del concepte
de l'escultura: Manolo Hugué i Juli
Gonzalez.

Manolo Hugué va representar com
ningú l'escultura com a massa com-
pacta, com a volum ple i pesant men-
tre que Juli Gonzalez, és l'especialista
de l'espai buit, a través d'unes formes
que moltes vegades arriben a ésser fi-
lifonnes.

Nats a la mateixa època, Manolo a
Barcelona el 1872, i Juli Gonzalez a
Gràcia el 1876, pertanyien a dos àm-
bits socials molt diferents.

Manolo, fill d'una cosidora soltera i
d'un militar que li havia promès de
casar-s'hi i l'abandonà, va ésser un
vailet del «barrio xino», mentre que
Juli Gonzalez era fill d'una família
d'artesans llargament establerta i ben
avinguda, amb relacions estretes dins
de l'àmbit artístic i cultural de Barce-
lona.

Alguna semblança en ei seu origen
els va marcar, com el fet que tots dos
comencessin a guanyar-se la vida

Montserrat cridant 1936 de Juli Gonzalez.

amb treballs de joieria. També és un
fet comú la suggestió que va exercir
Paris sobre la seva joventut i que va
fer que Juli Gonzalez hi anés a viure
definitivament el 1900, i que Manolo
hi anés el 1901.

Allí tots dos van entrar al cercle de
Picasso i dels seus amics poetes i crí-
tics com Reverdy. Tots dos van viure
íntimament el naixement i desenvolu-
pament del Cubisme, però tots dos
van ésser prou personals com per no
adoptar radicalment aquestp forma
d'expressió, de la qual només van
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Dona recolzada 1927 de Manolo Hugué.

prendre aspectes parcials al servei de
les seves concepcions.

Fins aqui, allò que tenen de comú.
Però cada un d'ells es va dirigir vers
un camí propi que és el del títol d'a-
quest text, amb la doble expressió «El
vol i el pes».

La trajectòria de Manolo cap a la
corporeïtat se situa dins la preocupa-
ció fonamental del Noucentisme, a
partir del moment que Maillol va gi-
rar el concepte de l'escultura des del
Visualisme tremolós o difuminat de
Rodin fins a la plenitud de la massa
turgent i tornejada, concebuda d'una
manera tàctil. Però Manolo va accen-
tuar aquesta tendència fins a l'ex-
trem, a les seves figures d'una obesi-
tat exagerada, de vegades, amb els
membres apretats uns contra els al-
tres fins a construir blocs que sugge-
reixen pes i estabilitat.

En contrast amb aquesta trajectò-
ria, la de Juli Gonzàlez es va dirigir
sobretot cap a l'espai buit Primer, so-
ta la influència del Cubisme, quan
substituïa la massa per jocs de plans
interseccionats, o quan creava la seva
especialitat dels pseudobaixos plens
obtinguts en retallar unes formes i
forçar els fragments de planxa per a
crear distàncies entre ells.*

Més tard va accentuar la presa de
possessió de l'espai amb les seves
obres fil.liformes que han estat defini-
des com a dibuixos en tres dimen-
sions.

En la plenitud de l'un i de l'altre
veiem amb totes les seves conseqüèn-
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cies el resultat d'aquestes direccions.
Manolo, al monument a Deodat de

Severac, de Ceret, aconsegueix no so-
lament evocar la morfologia del cos
humà i de la indumentària sinó alho-
ra, posar en valor l'essència del bloc
de pedra com a realitat material.

Si per citar un exemple de la pleni-
tud de Juli Gonzàlez ens referim a la
famosa Montserrat del Pavelló de Pa-
ris de 1937, veurem que no solament
és una obra expressionista que fa pa-
lesa la força i la fúria d'una personali-
tat revoltada sinó qüe, al mateix
temps, pel fet de manifestar la seva
base tecnològica de planxes metàl·li-
ques soldades, ens comunica clara-
ment que el seu espai intern és buit,
com si respirés, i això li dóna una ex-
pressivitat accentuada.

Ni l'un ni l'altre no van ésser artis-
tes sistemàtics, d'una sola corda, sinó
que la seva obra, per dessota d'aques-
tes trajectòries que hem definit, tin-
gué considerables variacions.

Potser Manolo va ésser més cons-
tant en la seva fidelitat a la presència
material i potser Juli Gonzàlez va
ésser més dispers en les seves investi-
gacions sobre el moviment, el ritme i
l'evocació de temes figurals o abstrac-
tes que tractà amb una gran llibertat.

Cal destacar en l'exposició de Juli
Gonzàlez les obres anomenades
«Montserrat», realitzades unes amb
pedras i altres amb ferro, i que fou el
símbol de la llibertat que volia guan-
yar per a Catalunya. •

Esports ^

La bogeria del
poc probable
fitxatge
de Maradona
ENRIC BANERES

El 10 de juny de 1975, el futbolista
més gran de tota la historia d'aquest
esport, Pelé, firmava a Nova York un
contracte que hom creia que roman*
dria durant molt de temps com un rè«
cord inassolible. El Cosmos, un equip
acabat de crear, darrera el qual ope-
raven importants grups financers i
publicitaris, pagava a «0 Rei» quatre
milions i mig de dòlars per una fitxa
de tres temporades. Això era Amèrica,
la quimera de l'or, El Dorado del fut-
bol que després atreuria homes tan
famosos com George Best, Gerd Mu-
ller, Johan Cruyff, Franz Becken-v
bauer, Giorgio Chinaglia i Johan.
Neeskens. «Ningú no podrà competir':
amb el dòlar», es va pensar amb una
certa amargor a Europa, mentre els,
afeccionats del vell continent es pre*;ï
paraven amb resignació a veure l'èxo- j
de de llurs millors figures. 1

Tanmateix, cinc anys després d'a-
quell històric fitxatge de Pelé, el club
d'un país en vies de desenvolupa-:
ment, d'una societat en la qual dia re-:
ra dia s'incrementa la taxa d'aturats,
d'un Estat en el qual existeix dèficit
per a cobrir gairebé totes les necessi-
tats ciutadanes, d'una balança de pa-
gaments en permanent bancarrota, un
club d'aquest pintoresc país faria sal-
tar p'els aires el rècord establert per
Estats Units amb «0 Rei» Pelé: per un
«pibe» argentí, un noiet de 19 anys, el
Barca feia una oferta de vuit milions
de dòlars, gairebé 600 milions de pes-
setes per un contracte de sis anys.

Una operació increïble

José Luis Núflez es va apressar a
explicar als periodistes els detalls d'a-
questa rocambolesca operació. El Bar-
ca pagaria en efectiu als Argentinos
Júniors, club al qual pertany Marado-



na, 4 milions de dòlars (uns 280 mi-
lions de pessetes). Aquesta és, segons
Núnez, l'única quantitat en divises
que s'exportaria a causa de Marado-
na perquè la resta de la quantitat del
fitxatge, dos milions de dòlars més, no
s'abonarien en efectiu sinó mitjançant
la gira de dos partits anuals a jugar el
Barca a Argentina durant les pròxi-
mes quatre temporades. Maradona,
per la seva banda, vindria a cobrar
uns 2 milions de dòlars en les sis tem-
porades que romangui al Barca.

Això, vuit milions de dòlars en total
(uns 560 milions de pessetes), és el
cost del fitxatge però Núnez diu que
els ingressos poden superar el desem-
bossament i parla d'uns beneficis de
mil dos-cents milions de pessetes! En
els sis anys que Maradona passi al
Barca. Aquest capítol d'ingressos ja és
més complicat: contractes per a jugar
partits a l'estranger que encara no es-
tan firmats; explotació publicitària de
la imatge del jugador (el Barca ha
comprat el 25 per cent d'aquesta ex-
plotació) i, sobretot, l'operació d'am-
pliació de l'estadi.

Núfiez va voler explicar detallada-
ment que el fitxatge de Maradona no
s'hauria intentat sense estar pel mig
l'ampliació del Camp Nou. Per què? El
raonament que fa Núnez és que l'ope-
ració d'ampliació li representarà al
club 30.000 nous socis, dels quals uns
20.000 seran nous abonats. Aquests
senyors, a través de l'operació credití-
cia establerta amb un banc madrileny
vinculat al vicepresident Gaspart, in-
gressaran al club en els pròxims me-
sos més de 1.200 milions, correspo-
nents al finançament de l'ampliació.
El cost d'aquesta ampliació és de 800
milions de pessetes, per la qual cosa
si Barca es troba PTT*b 400 milions
nets -que poden multiplicar-se per
dos si es venen més abonaments en la
nova graderia— que cobreixen sobra-
dament el fitxatge de Maradona, a
fflés d'haver pagat l'ampliació i posar
a disposició del club, a partir de la
temporada 1981-1982 un estadi amb
capacitat per a 120.000- espectadors.

Gairebé menyspreant els ingressos
^ e acreditaria Maradona en concep-
te de publicitat, els quals es calculen
en desenes de milions segons els opti-
^stes directius del Barca, Núnez
creu que cadascuna de les properes
temporades ha de tancar-se amb un
superàvit .que ultrapassi els 200 mi-
lions de pessetes. «Aquesta xifra — ex-
Püca— és la que hem obtingut de su-

Els interessos de Videla poden fer que això acabi com el conte de la lletera.

peràvit en les dues temporades que
porto de president. Si això s'ha assolit
amb una plantilla descompensada/
sense oferir espectacle en el Camp
Nou i amb una temporada, l'actual,
que ha estat ruïnosa en la Recopa i,
Copa del Rei, pensin què serà amb un
estadi ampliat i' amb un equip que
funcioni...».

Dit així, l'operació sembla matemà-
tica, infal·lible. Núnez fins i tot vol re-
batre els parlamentaris que han posat
el crit al cel en conèixer la volada de
la transacció econòmica 1 ha dit que
no té inconvenient en presentar-se al
Parlament a explicar-ne la rendibili-
tat.

Argentina el necessita

Però, ai I com la lletera del conte
que quan ja ho tenia tot calculat li va
caure el càntir i va veure com s'esva-
nien els seus somnis, a Núnez li ha
sortit una «contestació» més inoportu-
na que la dels propis diputats: Argen-
tina ha reaccionat per evitar que mar-
xi el seu ídol, per a lligar «Dieguito» a
la terra dels seus pares. Ja se sap
l'explotació que tots els règims reac-
cionaris fan del fenomen esportiu i la
dictadura de Videla no n'és una ex-
cepció sinó tot el contrari.

El simple fet que s'anunciés la fir-
ma d'un contracte entre el Barca i Ar-
gentina Júniors, desfermà una onada
de fanatisme en un ambient despolitit-
zant, xovinista i que encara viu la res-
saca patriotera del seu triomf en l'úl-.

El fitxatge de Maradona bat el rècord del
Cosmos i Pelé. ,.„• . Í ; , ; r; .

tim Mundial. Els militars no han ha-
gut d'intervenir en el cas perquè la
dictadura argentina funciona com un
engranatge tan perfecte que els propis

• dirigents del futbol s'han adonat de la
pèrdua que suposaria per al règim
l'expatriació d'un ídol que manté ocu-
pats els joves i els grans durant tota
la setmana. - . . ; • - • <

L'operació imaginada per- Núnez,'
un ambiciós projecte que no conté cap:
risc de fracàs segons afirma el presi-;
dent del Barca, es quedarà en simple *
hipòtesi per aquesta necessitat que el
règim argentí té de continuar nodrint
l'esperit i el cervell del seu poble amb
les aventures, la glòria, els èxits i les
picardies d'aquest noi de 19 anys nas-
cut a la barraca d'un suburbi i pel
qual ara clamen cent mil barcelonis-
tes i uns quants diputats. • . /
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Tot fent camí ISIDRE

Vallbona de les Monges

A la comarca de la Baixa
Segarra hi ha el poblet de
Vallbona de les Monges.
Aquesta població, d'uns
dos-cents habitants, passa-
ria totalment desapercebu-
da a la història si no fos
perquè dins el seu terme
municipal s'aixeca un im-
pressionant monestir gòtic-
romànic del segle XII que
forma part, juntament amb
el de Santes Creus i amb el
de Poblet, de la trilogia dels
grans monestirs cistercencs
que s'edificaren a Catalu-
nya.

La història del vilatge de
Vallbona però, no deixa de
ser força curiosa. En un
principi, per aquells via-
ranys no hi havia més que
una frondosa vall feréstega
i d'una bellesa i solitud
que feien feredat, i va ser
precisament per aquests
motius que els monjos del
Cister van decidir de
construir-hi un monestir
l'any 1172. Des d'un bon
principi, les hostesses d'a-
quell temple pertanyien a la
noblesa i duien a terme una
vida molt tranquil·la i ascè-
tica. Això va continuar fins
que el Concili de Trento va

---•«

:":• Xx7ifJ: V':

Tomba d'una de les abadesses principals del mo-
nestir.

COM S'HI VA?

Es surt de Barcelona per la carretera nacional N-II; direc-
ció Lleida, fins arribar a la població de Bellpuig d'Urgell. D'a-
ll à surt una carretereta comarcal que mena al vilatge de Vall-
bona de les Monges.

Fer anar al poble de Verdú, cal continuar el viatge per la
carretera comarcal CC-240, direcció Tàrrega, fins assolir l'es-
mentada població.

Distància, en quilòmetres, des de Barceloní: 165.
Altres combinacions: A la població de Vallbona de les Mon-

ges s'hi pot arribar en tren, baixant a l'estació de Bellpuig
d'Urgell i d'allà continuar el viatge bé amb cotxe de línia o bé
en taxi particular.

Fins a Bellpuig d'Urgell també s'hi pot arribar amb els cot-
xes de línia de l'Alsina Graells, que surten de Barcelona i van
a Lleida.

disposar que els monestirs
femenins no podien roman-
dre lluny de les poblacions;
aleshores les religioses, per
tal de no abandonar el ce-
nobi, van instar els habi-
tants del poblet veí, Mon-
tesquiu, a traslladarse al
costat del temple, facilitant-
los a canvi casa i terres.
D'aquesta manera doncs, es
va fundar el poble de Vall-
bona de les Monges.

Avui dia, l'esmentat mo-
nestir encara està habitat,
la qual cosa fa que no pugui

COMPLEMENTS!

Si hom decideix d'
a visitar el monestir ||§
Vallbona de les Mo
és interessant que a
dongui un tomb per la veï-
na població de Vercp*
Aquest poble és on É
xer Sant Pere Claver,
el seu interior s'aixeca |k
antic castell feudal,
qual només es conservià
en bon estat una torre
homenatge superba alatf
com altres dependòndep^
Però el que de veritat
fet famós el poble
Verdú han estat els càn-
tirs i la ceràmica; només
s'ha de dir que arreu tte
Catalunya són apreciats
els càntirs de Verdú. Si bi
aneu, ben segur que en
comprareu un, com a mi
ním,

ésser visitat en la seva
litat, però amb tot i això,
pot admirar el claustre,'
forma irregular i amb Cf|;
dascuna de les galeries ^ | |
ferents. Les seves cohfl»r
nes, a més, tenen uns cftpfc*
telis molt elegants que iè»
adornen a base de detafflí
florals. Is

Un altre indret que es
visitar és la sala capitul
en la qual hi ha les to:
de les abadesses principal^
en la seva majoria pe
yents a les poderoses
lies dels Calders i dels Q'
ralt. A la mateixa sala,
ha una imatge de gran v
lor i que, a més, potser és
més bella de tot el mon
tir; es tracta d'una talla
mànica del segle XI. .;

Com a nota curiosa,
pot dir que l'església f<
una creu llatina perfet̂
però, en canvi, no té absis*:
fet aquest molt poc usual«!'
les construccions d'aquell%
època.
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