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vostè
té crèdit
cada dia a 2.600.000 establiments

Una targeta
extraordinària

per als nostres
clients

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

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

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

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

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

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

CAIXA DT5TAM5 DE CATALUNYA
CAIXA

DE TOT5

li ofereix gratuïtament la Targeta Master Charge



Cartes a

L'HORA

ARANDES NOI

Senyor director:
Això ha estat la gota que

desborda el vas. El cinisme
del senyor Arandea en Inten-
tar justificar la injustificable
absència de TV, en l'obertura
del Parlament i la presa de
possessió del president Pu-
jol depassa tota mida. Mira
que dir que si no havien re-
transmès la sessió inaugural
del Parlament era perquè el
senyor Barrera no els ho ha-
via demanat I Ens deu pren-
dre per curt de gambals, si
creu que no ens adonem de
la impossibilitat que el senyor
Barrera donés cap ordre
abans de ser elegit president
del Parlament.

Després d'això, ós im-
prescindible que Arandes
desapareixi de la nostra te-
levisió. No hi hauria de restar
ni un dia més.

Atentament.
MARTI OLLER

Sabadell (Vàlids Or.)

•EL TERCER CANAL
SENYOR CAHNER?

Amics:
M'he quedat molt sorpre-

sa amb les declaracions del
conseller de Cultura, senyor
M. Cahner, pel que fa al Ter-
CQr Canal de TV. Curiosa-
ment, coincideix amb altres
veus que asseguren que
aquest canal no serà possi-
b|e fins l'any 1982 com a
mínim, quan el segon haurà
cobert tot el territori.

Si no recordo malament,
CíU durant la campanya
e|ectoral per al Parlament
d e Catalunya va fer del Ter-
C0r Canal una bandera a la
qual molts ens afegírem
amb entusiasme. Per què el

deixen de banda, ara que ja
han guanyat?

Rebeu les meves saluta-
cions.

TERESA VALLCORBA
(Barcelona)

LLEGIM PROU?

Senyor director:
Em complau que s'hagi

atorgant el premi d'Honor
de les Lletres Catalanes a
l'excel.lent novel·lista Mercè
Rodoreda.

Però com cada any que
s'atorga algun prem! a algun
escriptor català, no em puc
estar de preguntar-me fins a
quin punt són coneguts els
premiats entre els seus pro-
pis compatriotes. Malgrat
que el senyor Ballester Ca-
nals constatava en aquesta
mateixa secció que cada any
es venen més llibres en ca-
talà, estic segur que encara
és més llegit a Catalunya
Cervantes que Pla, o Concha
Espina I Mercedes Salisachs
que no pas Mercà Rodore-
da.

Potser més que premis
convindria promocionar al
màxim la lectura de les
obres dels nostres autors.

Cordialment

MARIA ROSSELLÓ
Tarragona

EN CATALÀ,
SI US PLAU I .

Senyor director:
Quan fa uns anys s'inicià

la campanya «En català, si
us plau», els resultats, sense
ser espectaculars, foren for-
ça destacables. Però allò no

ha tingut continuïtat. Cada
dia s'obren noves botigues,
nous comerços de qualsevol
tipus, i és molt lamentable
observar quà migrat ós el
percentatge de les que po-
sen els rètols en català. «El
idioma oficial» continua im-
perant majoritàriament a la
nostra ciutat.

{No es podria arbitrar
algun sistema —per exem-
ple, taxa o arbitri més reduït
a fi que els botiguers sentin
el desig de retolar llurs co-
merços en la nostra llengua?

Els saluda
VALENTÍ M I R Ó

(Barcalona)

ETA I LA
DEMOCRÀCIA

Amics:
Ès preocupant que, mal-

grat que l'Estat ha entrat en
una etapa democràtica, hi
hagi gent que no l'accepti i
que continu! utilitzant una
violència reprovable de totes
totes, per aconseguir els
seus fins.

L'escalada de violència a
què ens té .sotmesos ETA
—tant militar com poli-ml-
H— no pot tenir altra efecte
que desestabiiitzar una de-
mocràcia que no està del tot
afermada, que té punts coi-
xos, però que no es farà
més sòlida si cada dia conti-
nuen caient noves víctimes
innocents dels apocaiítpics
que, també, volen salvar-
nos.

- Els patriotes bascos hau-
rien de reflexionar en el
camí equivocat que han
pres. Més val una democrà-
cia coixa que una dictadura
sobre els dos peus ben afer-
mat8.

Atentament
ROSA VALLDOSERA

(Girona)

ÀFRICA
I JOAN PAU II

Senyor director:
Voldria manlfestar-li amb

aquestes ratlles ai meu de-
sacord amb l'editorial «Joan
Pau II, l'enviat», que publicà
la vostra revista en el darrer
número.

Em sembla que us mireu
el problema des d'un punt
de vista desenfocat Està
molt bé que defenseu ies
cultures autòctones enfront
de l'imperialisme cultural.
Però d'això a defensar pràc-
tiques com la poligàmia que
encara es practica an algu-
nes nacions africanes, hi ha
un abisme insalvable per ala
cristians. I no crec que Idi
Amin o Gaddafi tinguin rea a
veure amb el problema.

Cordialment

JOAN P. ESCALES
Barcalona

LA UCD
FEDERALISTA

A m i c s : ; '•
UCD ens sorprèn cada

dia amb coses noves. Ara, el
nou ministre per a les Auto-'
nomies ha declarat sense
cap mena de vergonya que
l'Estat espanyol s'encamina
cap a una estructura federal
—i en conseqüència, que
UCO ho accepta, cal enten-
dre—. Veig que al partit del
govern s'acosta al que fina
ara era una proposta del
PSOE. S'ho han copiat,
doncs? ; -

Només resta esperar que
no es quedi només en pa-
raules. Rebeu les mavea
cordials salutacions. * ; ;•

ANTONI MARTÍNEZ
Tarraaaa



Va, que el món s'acaba!
CINEMA

CUBA. USA. 1979. Dir.: Ri-
chard Lester. Act.: Sean Connery
i Brooke Adams. Durant la revo-
lució arriba a Cuba un especialis-
ta ianqui en explosius per lluitar
contra el poble. Es troba una an-
tiga amant. Regió. (18 anys.)

LA EJECUCION DEL SOLDA-
DO SLOVIK. USA. 1974. Dir.:
Lamont Johnson. Act.: Martin
Sheen i Ned Beatty. El soldat
Slovik va desertar poc abans que
acabés la segona guerra mundial.
Ei van afusellar enmig d'una gran
polèmica. Alex 2. (16 anys.)

Jané Fonda a la pel·lícula *El
jinvte elèctrica».

EL JINETE ELECTRICO.
1979. Dir.: Sidney Pollack. Act.:
Robert Rcdford i Jané Fonda. Un
home té un cavall que volen con-
vertir en vedette. Ell intentarà
apartar-lo de la fama i de la for-
tuna. Coliseum. (Apta.)

SALO. França-Italia. 1975. Dir.:
Pier Paolo Pasolini. Act.: Paolo
Bonacelli i Caterina Boratto. 4
homes agafen nois de diferents
sexes per experimentar amb ells.
Pel·lícula amb escenes molt fortes
que poden afectar profundament
l'espectador. Bosque. (18 anys
tS>.)

V1OLETTE NOZ1ÉRE. Franca-
Canadà. 1977. Dir.: Claudia
Chabrol. Act.: Isabelle Huppert i
Stephane Audran. El 1933 una
adolescent té una doble vida a es-
quenes dels seus pares, la qual
cosa produeix que tingui reac-
cions violentes contra ells. Alcà-
zar. (18 anys.)

EL JUICIO DE NUREMBERG.
-USA. 1961. Dir.: Stanley Kra-

mer. Act.: Spencer Tracy i Maxi-
milian Schell. Reconstrucció del
famós judici de Nuremberp.. Amb
la presència d'actors com Burt
Lancaster, Clift, Garland. Dora-
do. (14 anys.)

LOS FIELES SIRVIENTES. Es-
panya. 1979. Dir.: Francesc Be-

Comença el mes de
juny. Les enyorades
vacances ja és troben
ben a prop o potser ya
hagin començat Sigui
el que sigui, uns petits
consells faran que les
seves vacances li surtin
més bé de preu.

Si encara no ha
decidit on anar li reco*
manem un viatge a l'i-
lla de Madeira. 15 dies
allà li sortiran per

Vacances estiuenques 240QQ p t e s> A q u M t

preu comprèn el viatge d'anada i tornada i l'estada amb esmorzar inclòs. A Madeira pot gaudir--»
de les tranquil·les platges i al mateix temps observar la colònia portuguesa que hi viu. t

Si el seu pressupost és més alt, hi ha un viatge a Mèxic per 60.000 Ptes. Són 15 dies d'estada
i viatge en avió. « ,,.

Si ha decidit quedarse més a prop i viatjar en tren, li recomanem que utilitzi la tarjeta Inter-,
rail. Malgrat que només la poden utilitzar els menors de 26 anys permet viatjar durant un mes de
manera lliure per les principals Unies de tren d'una vintena de països europeus i del Marroc. A Es-,
panya només es fa una reducció del 50 per cent. ;J

També per al jovent que vol viatjar, molt recomanable que obtinguin el carnet internacional d'Al-,
bergs Juvenils, que és imprescindible per a la utilització d'albergs de la joventut arreu del món.. : ^

JUNY VIATGER

L

MÚSICA
AMB ARRELS

És possible que vostè prefe-
reixi la música popular i tradi-
cional que el sorollós rock tant
de moda per aquests indrets.

Un grup de professionals de
la música van idear fa un pa-
rell d'anys una col·lecció ano-
menada Guimbarda on hi in-
clouen música popular de dife-

rents països tocada per alguns
dels millors intèrprets d'aquest
gènere, música composta per
músics que s'inspiren en la tra-
dició. Actualment amb el nom
de Guimbarda poden trobar un
munt de discos amb un full ex-
plicatiu de la música i de l'in-
tèrpret. Els recomanem John
Renbourn, Pentangle, La Chl-
fonnlé, Blues-man, Alan StiveU,
Emilio Cao i molts més.

Portada del disc *A Maid in Bedlam», de John Renbourn.

i
i-

ELS OCELLS ; |

Hi ha molts animalets qu*:
es poden tenir a casa i que faa
molta companyia. Els ocells
són un bon exempla. A Ics
Rambles barcelonines en pof
trobar molts tipus diferents;
des d'un lloro —que no li bat*
xarà de les 3.500 ptes . - a *«*
caderneres —al voltant de tes
1.000 ptes. '•'-"%

* - sia

També pot trobar «periqui-
tos» - d e 300 a 1.000 ptes -
canaris - d e 500 a 3.000 ptes.



LLUÏS CROUS, ANNA CORTADA I JOAN CARLES BONAGA

ROSA M.a SARDÀ:
«L'HUMOR
ÉS UNA COSA
MOLT DIFÍCIL»

Encengui el seu aparell de
televisió qualsevol dimecres a
tres quarts de cinc. Podrà veu-
re l'espai «Les nits de la tieta
Rosa», protagonitzat per Rosa
Maria Sardà, amb guió de Ma-
ria Aurèlia Capmany i realitza-
ció de Lluís Maria Güell i Mer-
cè VOaret.

Per a la «tieta Rosa», Rosa
M.* Sardà, la sèrie és «molt di-
vertida i distreta. Penso que
compleix la seva funció». Sobre
el text de la Maria Aurèlia ens
diu que «f humor és una cosa
molt difícil, tant d'escriure com
de representar. A ml em sem-
bla molt bé, i m'agrada molt
de representar-lo. Penso que és
m text molt treballat per la
Maria Aurèlia».

Sobre els seus projectes diu
que ta l'estiu faré "botos", és a
dir, sortides per molts pobiets
de Catalunya. D'altra banda a
principis del mes de juny repre-
sentarem Pobra de Jean Genet
"El balcó" al teatre Lliure. La
direcció serà de Lluís Pasqual,
i ^escenografia de Fabià Puig-
«rver». Amb la Rosa Maria
Sardà, la presència de Fran-
cesc Luchettl i la companyia
del Lliure.

Esperant que tot això arribi,
els tretze capítols que s'han
Sravat de la sèrie televisiva tots
e's dimecres.

n°sa Maria Sardà

LA «SARITA» AL ROMEA

Si es va perdre el «Súper
Sara Show» al teatre Victo-
ria encara és a temps d'anar
al teatre Romea —Hospital,
51—, per veure en directe
les actuacions de la Sarita
Montíel acompanyada dels
grans cantants de la nostra
m ú s i c a
camp*. En-
tre d'altres
hi actuen:
L o r e n z o
Gonzàlez,
Bonet de
San Pedró,
J o r g e
Sepúlveda i
C h i c h o
Gordi l lo .
Com veu
hi ha per
triar. La Sarita al Romea

Fan dues representacions
diàries de dimecres a diu-
menge. La primera és a un
quart de set, i la segona a
les 11 de la nit. No hi vagi
un dimarts perquè ho troba-
rà tancat.

Els preus són reaímeni
populars: de
150-qui no
és pot gas-
tar 150
ptes? - a
5 0 0 per
aquells als
que els hi
agrada ser-
hi a prime-
ra fila. Per
si l'interes-
sa el telè-
fon es el
317 7180.

Una fotografia, senyors?

/Q/A -—•"PVL> / ,
Jo to üiüO pahci. T

A la fí de les Rambles o a la platja lliure —i bruta— de la
Barceloneta.

—Una fotografia, senyors?
—Què val.
—Dues-centes, dues còpies. Tres-centes, quatre. En tinc

de tres models: en forma de cor, de peix o normal. I amb
tres peus: para mis padres, ailobiu o Solo vivo para ti.

—Aquesta.
Un immens aparell fotogràfic i «Clicf». Al quart d'hora,

foto.

triu. Act.: Amparo Soler Leal i
Francisoo Algora. Un grup de
criats prepara un gran banquet
per als seus senyors, i com que
aquests no arriben, elis mateixos
fan el banquet Catalunya.

TEATRE
CINCO HORAS CON MARIO.
De Miguel Delibcs. Dir.: Josefina
Molina. Música: Luis Eduardo
Aute. Act: Lola Herrera i Jorge
de Juan. La situació de la dona
espanyola de fa uns anys analit-
zada per Dclibes. Teatre Barcelo-
na. (Apta.)

LES AMARGUES LLÀGRI-
MES DE PETRA VON KANT.
De R. W. FaMbinder. Dir.: Jau-
me Melendres. Act.: Maria Jesús
Andany, Núria Duran i M.' Jo-
sep Arenós. Petra creu veure en
la relació homosexual el seu nou
camí, després del seu fracàs ma-
trimonial. Teatre Regina. (18
anys.)

A LOS HOMBRES DEL FU-
T U R O , Y O , B E R T O L D
BRECHT. De Bertold Brecht
Act.: Carme Sansa, Carles Luce-
na i Jordi Reguant Poemes esce-
nificats. Sala ViUarroel. (Apta.)

SONANDO BAJO LA LLIMA
CON PARAGUAS ROTOS.
Act.: Roger Alvarez, Montse
Prou» i Piero Falla. Innocent ca-
baret Cúpula Venus. (18 anys.)

MÚSICA
Maria del Mar Bonet Ei 3 de
maig a les 22.30 a la Sala Caban-,

. yes de Mataró. . .

Ramon Muntaner. 28 de maig a
les 22.30 al local de la Caixa de
Vilanova i la Geltrú.

Pere Tàpiet. 1 de juny a les 7
al local de la Joventut Catòlica.
Molins de Rei.

Sisa al Zeleste. , •

Sisa. Del 28 de maig a I'l de
juny. Nit Zeleste (Argenteria,
6 # . Alameda, Caín, Imàn.i Me-
dina Azabara. 3 de juny, nit al
Pavelló del Joventut de Badalona.



Va, que el món s'acata!
FESTES MAJORS
Dia 28. Sampedor.
Dia 30. Alguaire.
Dia 31. Talavera.
Dia 2. Senterada, Cassà de la
Selva.

EXPOSICIONS
FRANCESC BOSCH. Olis/Plo-
mes. Del 26 de maig al 13 de
juny. Galeria Ninots.

CONCURS
PREMI «PRESIDENT TARRA-
DELLAS». (Institut català de coo-
peració Iberoamericana.) Poden
optar-hi tots els treballs inèdits
escrits en llengua catalana, caste-
llana o portuguesa que investi-
guin l'aportació de les comunitats
catalanes al desenvolupament
dels països ibero-americans. Pre-
mi: 100.000 Ptas. Buenos Aires,
21. 8 planta. Tel. 250 68 44.

PREMI XARXA. Assaig referit
a ciències socials i literaris inè-
dits, de 150 a 250 fulls. Adreçar-
los abans del 31 d'octubre a Xar-
xa cultural. Carrer Ample, 35,
Barcelona 2. Import del premi
250.000 Pts.

CURSETS
CURSETS DE FORMACIÓ
MUNICIPAL. Dies 30 i 31 de
maig 4 I de juny. CEUMT, plaça
Castilla, 3. Yel. 30144 36.

MUSEUS
ARQUEOLÒGIC. Parc de
Montjuïc. Val la pena visitar-lo.

CERA. Rambles. 4. Quasi tots
els personatges històrics hi són
presents.

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ.
Parc de Montjuïc. Interessants
exposicions d'obres contemporà-
nies.

JARDÍ BOTÀNIC. Palau de
Montjuïc. Totes les plantes hagu-
des i per haver.

DARRBtS GR/MOTS

Un dels darrnrs gravats que
s'exposen en el museu Picas-
so.

CABELLS ESBOJARRATS

Quasi estem segurs que vos-
tè no sap d'on treure el temps
per anar a la perruqueria cada
setmana. Per això, el perruquer
Lluís Llongucras ha creat un
nou estU de pentinats i perru-
queries que permeten anar a
pentinar-se només una vegada
cada tres o quatre mesos. Això
és el que practiquen els profes-
sionals de «Nova Gent» —tres
salons a Barcelona: Beethoven,
8; Gran Via, 471, i Balmes,
319—. Per al nou estiu han
creat el que ells anomenen
«moda personalitzada», és a
dir, que ara ja no va a la moda
qui porta el cabell larg o curt,

arrissat o estirat. S'aprofiten
les qualitats de cada tipus de
cabell i a partir d'aquí, seguint
les pautes donades per lion-
gueras i gràcies a la imaginació
de cada perruquer, es fa el
pentinat més adequat. Es fan
permanents amb formes i idees
noves cada temporada, tallats
programats, eixugats a l'aire o
amb pinta. I una altra cosa,
excepte si vostè no vol fer-se
cap cosa gaire especial, amb
mitja hora pot ser al carrer.
Els preus són una mica elevats,
però si té en compte que no hi
haurà d'anar gaire sovint, li
sortirà a compte.

Per als menors de 22 anyt
—nois i noies, Nova Gent és
per a tothom—, s'ha creat un
«tiquet jove»t tallat i canti
d'estil amb nova forma, 950
pts. Una inversió per temps. Si
va a Nova Gent de Gran Vil,
pregunti per en lisard. L'atea-
drà bé.

«Fumar en pipa ét ona lenta 1 pacient
conquesta que després es transforma ca

un amor apassionat». Això ho va dir Gior
gio Savinelli (prestigiós fabricant de pipes, òb-

viament) i malgrat que l'home tenia tota la raó
nosaltres no li proposem una folla història d'amo

amb la seva pipa, almenys en principi Només li ofe-
rim la possiblitat de descobrir una petita gran cosa: un

art i tota una manera d'entendre la vida... amb més calma
i menys, molta menys agressivitat. A Casa Gimeno (rambles

i Passeig de Gràcia), per exemple, trobarà, des de 300 a 25.000
ptes., tots els tipus i marques de pipa que desitgi. I un cop aviciat

l ^ i a P°l a n a r ^€n tranquil a Els Quatre Gats (Montsió, 5); cada dime
cres al vespre hi fa la xerradeta «els amics de la pipa». El rebran amb 1a «ca-

chimba» encesa.



La ciutat de Florència acull els Medici

FLORÈNCU RENAIXENTISTA

Florència és ja de per si una
ciutat plena d'art. Però des de
fa uns mesos és la ciutat euro-
pea amb més art, El Consell
Europeu ha organitzat la XVI
Exposició d'Art, Ciència i Cul-
tura, aquest any dedicada a
«Florència i la Toscana dels
Médici a l'Europa del 1500».
vuit recintes han estat habili-
tats per a acollir les obres d'art
i ds documents científics renai-
xentistes. •

Al Palazzo Strozzi pot tro-

bar-hi pintura del segon renai-
xement, al Palazzo Vecchio,
tapissos i escultures de l'època.
Al Fuerte de Belvedere, segu-
rament vostè podrà entendre
qui era realment la família dels
Mèdici. Als altres palaus, mà-
gia, alquímia, astrologia i cièn-
cia del 1500. A L'Institut de la
Ciència, la famosissima banya
de rUnicorni, i al costat una

exposició sobre moral i cultura
de l'època.. : i# f.

El tren per anar-hi li costarà
unes 4000 pts. El vaixell fins
Gènova el mateix preu amb el
desavantatge que de Gènova a
Florència s'haurà d'espavilar.
Però si no té un duro sempre
quedà el recurs de l'auto-stop,
que a Itàlia és relativament
senzill. Si hi va, posí's alguna
vacuna contra l'empatx artís-
tic. Però ja veu que val la pe-
na. Té temps fins el setembre.

ESTAMPES POSTCONCILIARS
Potser vostè es casa durant el pro-

per estiu o potser té un nen que fa la
primera comunió en aquestes dates.
En ambdós casos li recomanem que
s'arribi fins al carrer Petrítxol 10. A la
botíga Conesa tenen un extens assortit
d'estampes i participacions i el que és
més important: si vostè ho desitja li

deixaran dissenyar la seva pròpia par-
ticipació i la mestressa de la casa indi-
carà als seus dills les tècniques adequa-
des perquè el nens puguin dibuixar les
estampes com més els agradi. Després
ells les imprimiran. Els preus, molt as-
sequibles. Una participació pot costar-
li només vuit nessetes per exemplar. -

PICASSO. Montcada, 15-17. Im-
perdonable li no l'ha vist '

BOTIGUES
ACUARAMA SAN JORGE.
Ssgrera, 177. Peixos de totes for-
mes i colors, i plantes aquàtiques.
ARBOR SCIENTIAE. Princesa,
15. Uibres sobre astrologia, espi-
ritisme, ocuitisme, etc De tant en
tant es fan xerrades sobre el te-
ma.
BAB1A. Pelat, 52. Pantalons a
200 Ptes. Camises a 100 ptes.
LA CAMPANA DE ORÀCIA.
Ros de Olano, U . Nines anti-
gues. Joguines.

Mercè Rodoreda en el pro-
grama tA fondo».

TELEVISIÓ
MERCÈ RODOREDA seri en-
trevistada al programa «A Fon-
do» del dilluns 2 de juny a les
22.20 per la segona cadena. Di-
recció i presentació: Joaquín So-
ler Serrano.

JOSÉ MENESE acompanyat
pels guitarristes Juan Carmona
«Habichuela» i Enrique de Mel-
chor. Interpretarà ets temes: Ga-
rrotin, Solcà, Seguiriyat, Petene-,
ras y Tkntoa. Dimarts, 3 de juny,
a les 22.45, pel segon programa,
dintre de l'espai «Flamenco: Ayer
y hoy». Presentat per Fernando
Quükroes. "

LES NITS DE LA TIETA RO-
SA. Guió: M.» Aurèlia Capmany.
Realitzadors: Mercè Vuaret i
Uuís M.* Güell. Cançons: Josep
Maria Mainat Protagonista: Ro-
sa Maria Sardà. Avui: «Qui és d
mort de l'escala?*. Dimecres, 28,
a les 16.45.

RÀDIO
ESPAftA A LAS OCHO. Ràdio
Nacional a les 8 del mati. Per co-
mençar ei dia ben informat, .,
QUISS1COSAS. Ràdio Joventut,
de 9 a 11 del mati. Coses que
passen pel món.



Va, que el món s'acaba!
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.

MER1DIANO 23. Ràdio Mira-
mar, 10.30 de la nit. Informació
de les noticies del dia.

AL MIL POR MIL. Ràdio Jo-
ventut, de 10.45 a la 1 de la mati-
nada. Música «enrotllada». Reco-
manem especialment el Tito B.
Diagonal.

HORA 25. Ràdio Barcelona,
11.30 de la nit. Informatiu de la
Cadena SER.

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

RESTAURANTS

LA ROSA DEL DESIERTO.
Menjar àrab de bona qualitat.
Unes 750 pts. persona. Pça.
Narcis Oller, 7 (Gràcia). Tancat
els diumenges.

SET PORTES. Especialitat en
cuina catalana. Ambient quasi lu-
xós. Unes 900 pts. persona. P.
Isabel II, 14 (Casc Antic).

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

TINELL. Pot trobar-hi membres
de l'Ajuntament o de la Generali-
tat degut a la proximitat amb la
plaça Sant Jaume. Preu per per-
sona 1.000 pts. Freneria, 8 (Casc
Antic).

ESPANA. Si no pot gastar gaire
per a menjar, és el lloc ideal.
Qualitat molt acceptable. Unes
200 pts. persona. Montcada, 2
(Casc Antic). Tancat els diumen-
ges.

Dinar de gust.

LA GARDU$A. Menjar de qua-
litat. Una curiositat: està situat
dins del mercat de la Boquería.
Unes 850 pts. persona. Morena,
17 (Casc Antic). Diumenges nit,
tancat.

QUASI LA FI DEL MON

Ben a prop de casa queden
encara llocs gairebé salvatges
que val la pena de conèixer. Si
el cap de setmana que vé no
sap on anar, tregui's la mandra
del damunt i agafí el cotxe fins
Cadaqués. Una vegada allà
acosti's a Port Lligat, el Cap
de Creus és a quatre passes. Si
aconsegueix traspassar l'enor-
me bassal d'aigua que hi ha al
començament de la carretera
que hi porta (si va amb un dos
cavalls no s'arrisqui a passar,
tots s'hi queden clavats. Si por-
ta un altre cotxe el més segur
és que pugui seguir) es trobarà
davant d'un paisatge increïble
de mar i muntanyes. Arribi
fins el far. Li semblarà que es-
tà a la fi del món. Després bus-
qui una bona cala i, a prendre
el sol. Això si, hi ha unes ca-
rreteres privades que molesten
força.

Cadaqués, cami del Cap de Creus.

NYAM, NYAM

La primavera és la millor è-
poca de l'any per visitar Sitges.
Es el moment en què pots pas-
sejar tranquil·lament pel pas-
seig marítim i perdre't pels in-
nombrables petits carrers del
Cau Ferrat Però, és clar, des-
près de tant de passeig i tanta
tranquil·litat d'esperit s'ha de
tranquil·litzar també l'estómac.
Per això sortint de la vila en
direcció a Sant Pere de Ribes a
meitat de cami trobareu el
Restaurant «La Clau» on l'E-
duard i ei Vicenç us atendran
amablement i podreu menjar
coses tan exquisites com l'ex-

L'Eduurd de *La clau*,
un artista de la cuina.

cel.lent Vichissoise, Callos amb
cigrons, Amanida reina, Cre-
ma de crancs, Conill al xam-
pany, Ànec amb peres, Pinta-
da a la pinya, Pollastre farcit o
una Sarsuela amb el millor
peix del Garraf.

De postres podeu prendre
entre altres coses Mousse de
xocolata o un pastis de poma
cassola. Un dinar d'aquesta
qualitat no té preu, però per
una mica més de mil pessetes
podreu degustar aquests fabu-
losas plats. Encara que algun
«gastrònom» de «La Vanguar-
dia» opini el contrari.



de divulgació cultural

6LS JOCS FLORflLS
L'ajuntament de Barcelona acaba d'edi-

tar un llibret titulat «Els jocs Florals de
Barcelona. En ell s'explica la història d'a-
quests certàmens literaris amb fotografies
curioses 1 poemes premiats. Podeu anar a
recollir un exemplar al vostre Consell de
Districte. Us el donaran gratuïtament, I
potser si ho demaneu bé podreu aconseguir
els altres exemplar de la col·lecció: autono-
mia i carnestoltes. '•"-••

EL PARC DE LES AIGÜES

És a la plaça Alfons X —es-
tació de metro Alfons X . - . La
sortida del metro és a la matei-
xa poita del parc. S'hi pot anar
anib tota la família, però li re-
comanem que hi vagi amb la
canalla. Poden córrer pels jar-
dinets que hi ha per tot el parc,
> també poden jugar amb els
jocs infantils que hi ha, com
Pw exemple els gronxadors.
Mentre ells fan això, vostè pot
Prendre el sol — o l'ombra—
assegut en un banc tot llegint
el diari, o qualsevol llibre que
c*igeixi tranquil·litat per a
Hegir-lo.

ZELESTE
DE
CAMBRA

No és que a Barcelo-
na proliferin els locals
on pugui escoltar bona
música culta. De tota
manera, si vostè és
afeccionat a aquest ti-
pus de música por anar
des d'ara al renovat
Zeleste (Argenteria 65)
cada dimarts a la nit
Hi trobarà concerts de
música de cambra amb
actuacions dels millors
músics del país.

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

BARS
ENROTLLATS

ALMIRALL. Joaquim Costa, 33.
Des de 1860 sembla que no U ha-
gin tret ni la pols.

CADAQUÉS CENTER. Lluït
Pellicer, 10. Tranquil·litat absolu-
ta per a xerrar.

CLAUS. Agutlkri, 18. U reco-
manem els combinats de colon.

M1RAMELINDO. Passeig del
Born, 15. Insuperable el combinat
de coco.

ELS QUATRE OATS. Montiió,
5. Amb el cubata a la mi pot ad-
mirar les exposicions.

SEXY-SHOW

BAGDAD, conde del Asalto,
103. Pornorama Show. -

BARCELONA DE NOCHE.
Tapies, 5. Espectacle pomo.

EL MOLINO. Vüi Vüi, 99.
Sexylandia.

tSexylandía* al Molino,

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

BEQUES

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

CINECLÜBS

CINE CLUB INGENIEROS.
Diagonal, 647. 7.30 tarde. 75
ptes.. ' '"

CINE CLUB SARRIA. Passeig
Sant Joan Bosco, 74. .



Va, que el mon s'acaba!
INSTITUT BRITÀNIC. Carrer
Amigo, 83. A les 7 de la tarda.

MATINADA

CAVA DEL 292. Carrer Diputa-
ció, 297. Obert fins a les 2.

DRUGSTORE. Passeig de Grà-
cia, 71. Obert fins a les 4.30.

DRUGSTORE LICEO. Ram-
blas, 61. Obert fins a les 3.

INFANTE. Fabra i Puig, 96.
Obert a partir de les 4 de la mati-
nada.

LA DALIA. Platja de Sant Mi-
quel, s/n. Obert tota la nit.

BAR CHUPI. Mariano Cubi, 78.
Obert fins ales 4.

LA MINA Carretera Collblanc,
8. Obert a partir de les 3.30.

MOKA. Rambles, 126. Obert
fins a la 1.30.

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

Orientals (piscina, mar). Alcanar,
49. De 9 del mati a set de la tar-
da. 60-100 pts. Autobús 17, 39,
45. 57, 59, 64 (exclusivament per
a senyores).

Sant Sebastiàn (mar, piscines).
Passeig Nacional. De deu del
mati a set de la tarda. 100 pts.
Autobús: 17. 39, 45. 57, 59, 64.

Bernat Picornell (piscina), Mont-
juïc. De nou del mati a quatre de
la tarda. Laborables 40 pts. Fes-
tius 80 pts. Autobús 1.

Els primers banys.

Piscines i Esports. Av. Sarrià, 86.
De deu del mati a tres quarts de
set de la tarda. 75 pts. Autobús:
4, 7, 66.

Piscina municipal de Les Corts.
Travessera de les Corts. De nou
del mati a dos quarts de set de la
tarda. Laborables 35 pts. Festius
70 pts. Autobús 15, 43, 54, 59.

«Vaig arribar a Barcelona fa
seixanta-tres anys I al cap de
tres mesos de ser aquí parlava
tan bé com ara el català. Tot
és un problema de voluntat»,
ha dit la Bella Dorita. O la
senyora Maria Yànez, com
vostès vulguin. Tot és un pro-
blema de voluntat, això que no
té el senyor Arandes a qui, una
vegada més, li han demanat
que dimitís i ell, una vegada
més, ha reaccionat com si
sentís ploure. En aquesta ocas-
sió han estat el PSC i el PSUC
els demandants de tan popular
mesura, partits que l'acusen de
«no sintonitzar amb el procés
democràtic». I què em diuen
del conjunt Els Sirex? Els na-
nets van tornar per un dia i re-
sulta que el públic no els deixa
marxar (ja ho voldria això l'A-
randes, ja). Acaben de declarar
que «els nostres fílli són els crí-
tics més exigents que tenim.
Ens diuen, pare, amb aquesta
camisa vols sortir a actuar?».
Un altre que té esperit crític
amb si mateix és aquest home
extravegant i caradura —ell
mateix ho reconeix— que es
diu Jaime de Mora y Aragón,
germà de reis i polifacètic pro-
fessionalment parlant. És a dir
que no fa res ben fet. El de
Mora ha dit que «a ml mal no
m'han calgut els anells per rei.
Al contrari, jo mateix mels
trec quan ho requereix l'oca-
sió». Si no mirin, mirin el bon
Françols Mitterrand que va
empenyent un projecte seriós
d'un mot que comença a
bellugar-se: euroesquerra. És
un intent seriós de veure com
l'esquerra es pot carregar d'u-
na vegada In dreta, que la dre-

Jclo Vtüü pctïiG. T

DE COR A COR
ta ja ho està fent cada dia des
de fa anys. L'última mostra és
el Ferrer Salat aquest, que en
una acció de compromís i ho-
nestedat —ai làsl— acaba de
dir que «a Espanya, en lloc de
contractar empresaris per a
salvar les grans empreses en
perill, contractem futbolistes
com Maradona a preus prohi-
bitius». De prohibició va també
la darrera declaració que ha fet
el cardenal Jubany en parlar
de sexe. Per al senyor Jubany
les coses s'han de fer dins d'un
ordre i amb un grau d'espiri-
tualitat, allunyant-se de la por-
nografia i el materialisme. Per
cert, una part de les declara-
cions són pròpies d'un mani-
fest del FAGC, per l'oblit que
es fa de les dones. Diu així:
«L'amor entre els homes adqui-
reix un valor diví, perquè Crist
es va Identificar ert cada un

François

dels homes». Recordo que la
Magda Oranlch —dona, advo-
catessa i pertenyent a Nacio-
nalistes d'Esquerra—, una ve-
gada em deia que als primers
temps de l'Assemblea de Cata-
lunya no es podia interrompre
un polític que digués coses
com «tots els homes que estem
aqui reunits», fins que un dia a
les dones, que també hi eren,
sels va inflar el que seis infla i
va ser la Roig qui va dir: «I les
dones, què?». Entre rialles ridí-
cules d'algun masclet, acabava
de renéixer el moviment femi-
nista a nivell públic entre la
nostra classe política. No és
difícil, no, pensar que els nos-
tres polítics —alguns d'ells, és
clar, val a dir-ho— sels escapi
el riure en sentir parlar d'a-

questes. coses. La nostra pri-
mera dama nacional, Marti
Ferrussola de Pujol acaba de

Ricurüv Ut' (u Lwrwi,

dir que «Penso que li doni et*
sada, si té fills de curta edat, ta
seva total realització erta en li
llar». Que maco, oi? Quasi tan
maco com la tendresa que de*
pren la Jacinta, Marlbtl
Martin, que conviu eh concubl·
hatge —ai, el Jubany 1— amb
l'actor Jullan Mateos des de ft
anys, quan diu que «no estén
en contra del matrimoni, per
això algun dia decidirem con-
traure matrimoni». I afegeix
que això pot succeir demà 0
demà passat. També s'han

Citi \>ÍÜÚ pCulCi. V

Bleuterio Súnchex
,i

de recuperar els valors espirí* |
tuals, allò que teníem de reser-í
va d'Occident. «El terrorism·
només té solució pollclal», ht
dit el senyor Rosón. í a llnlgo
la direcció de TVE se li vol et* í
rregar l'espai Tertúlia «perquè
hi apareixen persones incòmo-
des», li han dit. Tan incòmodes
com ho va ser un dia El Lute,
que avui es diu sefior Eleuterlo
i participa al decadent festival
de Benidorm bo i fent la lletra
a una cançoneta.

La cotffla Ulbertíni
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Carta del director

El debat

En aquest

numero:

Amic lector:
En analitzar la incorporació de la televisió a la informació sobre la vida política, un

profesor francès ha qualificat amb encert aquest fenomen com tl'Estat-espectacle». Veri-
tablement, les últimes transmissions de les sessions del Parlament ban constituït un au-
tèntic espectacle del qual a les oficines, mercats i llocs de treball se n'ha parlat més que
DO del serial de torn o de les últimes pel·lícules d'estrena. Em refereixo al debat en què
es va presentar la moció de censura, sobre el qual vaig prendre algunes notes que passo
a exposar.

En primer lloc, l'actitud partidista de Televisió Espanyola. Primer es va anunciar que
les sessions serien retransmeses per UHF en directe, però quan van comprendre que d'a-
questa manera la principal intervenció d'Adolfo Suarez seria a les cinc de la tarda, hora
de migrada audiència, van decidir de donar-ho en diferit a les nou de la nit Així, i de
retruc, el discurs donat pel UHF del líder de l'oposició Felipe vGonzalez va passar a
coincidir amb el partit de futbol Espanya-Dinamarca. Fel que fa a la primera cadena,
Televisió no va deixar que els partits seleccionessin les parts que volien retransmetre i
fa difondre allò que als seus directius els va semblar més convenient

El segon punt que vull ressaltar és que a partir d'ara, l'esperança d'un autèntic estat
autonòmic ja és solament en mans de l'esquerra. La proposta d'üCD ha anivellat «per
sotai, tal com es va dir, a totes les regions amb Euskadi i Catalunya. Aquesta proposta
governamental no solament neix desfasada respecte dels desitjós autonomies dels nos-
tres pobles, sinó respecte de la realitat; neix sense cap viabilitat

El tercer punt es refereix a Convergència Democràtica de Catalunya. Potser quan vos-
te1 llegeixi aquestes ratlles ja s'ha votat la moció de censura. Però surti per on surti, és
evident que el debat va deixar en situació critica els partidaris de Pujol ja que, icom es
podria justificar que no contribuïssin a fer caure un govern que ha presentat un progra-
ma absolutament restrictiu de l'autonomia de Catalunya?

No vull deixar de referir-me finalment al punt de la lluita antiterrorista. Respecte al
País Basc, el Govern no va proposar cap mesura política, sinó únicament solucions re-
pressives. Creiem que aquest no és el camí, però d'aquest nou ministre de l'Interior crec
que es pot esperar qualsevol cosa.

Ben cordialment

L'HORA-
PERE-ORIOL COSTA

Director.

DIRECTOR: Pere-Oriol Costa.
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Cartes a L'HORA. Pàg. 3. ;

Va, que el món s'acaba i, per JOAN
CARLES BONAGA, ANNA CORTADAS
i LLUÍS CROUS. Pàgs. 4 a 10.

Autonomies a mida del govern, per
ALBERT GARRIDO. Pàgs. 12 i 13. ;

La passera, per MARTA MATA. Pag.

Vot de censura: càrrega de profundi-
tat, per PEDRÓ ALTARES. Pàgs. 15 a
17.

La segona onada de petrodòlars, per
JOAQUIM MONELLS. Paga. 18 i 19.

Giscard i Breznev reprenen el diàleg
Est-Oest, per MATEO MADRIDEJOS.
Pàgs. 20 a 22.

Quebec: el triomf de la por, per XA-
VIER BATALLA. Paga.'22 i 23.

A qui perjudica l'actual sistema fiscal,
per XAVIER CAPDEVILA. Pàgs. 24 a
2 9 . . , . . • - . . . , - . . ' . - • ' , ; . . < :

Qüestió oberta, per JOAN PRATS.
Pàgs. 30 i 31.

El cant coral viu, per CONXITA SO-
CIAS. Pàgs. 32 i 33.

Jordi Llimona i el seu Jesús de Natza-
ret, per MONTSERRAT MINOBIS.
Pàgs. 35 a 37.

Manilla d'oros, per JOSEP PIERA.
Pàg. 39.

Cultura: tan perillosa com la dinami-
ta, per ORIOL PI DE PCABANYES.
Pags. 40 i 41. ^

Cultura en Joc, per JOSEP M. CA-
RANDELL* Pàg. 42.

Seccions. Pàgs. 43 a 49.

Tot fent camí, per ISIDRE AMBRÒS.
Pàg. 60. . ; .;....,......;.,,,..

NOTA: Ens plau de comunicar als
nostres lectors que amb aquest núme-
ro s'incorpora al grup de col·labora-
dors de L'HORA la coneguda periodis-
ta de 'Ràdio 4 Montserrat Minobis,.
amb un seguit d'entrevistes. •
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EL PRESIDENT SUÀREZ CONSAGRA L'ARTICLE 143
-r «fe.** -ï

Autonomies a mida del Govern
ALBERT GARRIDO

La festa autonòmica s'acabat com era de preveure: tallant pel cap
baix. £1 Govern en aquest tema ha parlat amb una claredat
meridiana durant el debat general de la setmana passada. Els
senyors Suàrez i Pérez Llorca han tret un conület més del seu
barret de copa per emmudir la discussió entre les vies 1431151
encetada a Andalusia.

Las autonomies havien d'ésser per
força uns dels plats forts en una de les
sessions parlamentàries més especta-
culars dels darrers temps. El Presi-
dent del Govern va pujar dimarts a la
tribuna d'oradors amb episodis re-
cents relacionats amb la construcció
de l'Estat de les autonomies, que ha-
vien de Uastrar la seva intervenció.
Durant la darrera crisi ministerial
l'administració territorial va generar
molta polèmica, fins el punt que el
senyor Pérez Llorca no es va veure
amb cor de fer-se"n càrrec amb la ca-
tegoria de vicepresident del Govern. A
més a més, el referèndum andalús del
28 de febrer i les eleccions generals
catalanes i basques van deixar a l'e-
xecutiu «con lo puesto».

tGalleguització* autonòmica

En aquesta situació el Govern ha ti-
rat pel dret i ha posat en joc una nova
filosofia, vellísaima en els seus propò-
sits, consistent a ignorar allò que ja
diuen - i està aprovat pel Congrés i el
Senat— els estatuts català i basc en
benefici d'una «galleguitzadó» de les
autonomies mitjançant les lleis hori-
zontaJs, sectorials o competencials,
expresions repetidament utilitzades
per tots els oradors del debat. És a
dir, en nom de la igualtat es vol bai-
xar els sostres de les autonomies a les
nacionalitats històriques per tal que
sembli que puja el de les altres.

Perquè als altres se'ls condemna
sense remissió a la via del 143, per
més referèndums andalusos i més
protestes valencianes que hi hagin.
Els morts d'Almeria, els vots dels
morts d'Almeria, han fet el seu servei,
i encara que el sentit comú aconsella-
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ria fer una altra lectura dels resultats
del 28 de febrer, el sentit ucedista
s'inclina per tancar l'aixeta i obrir el

camí a les autonomies atorgadet,
molt feliçment va definir-les un jj
tat català. Es tracta de crear unes jk>
dons autonòmiques que incloguSi
parlaments que no puguin legislar, gp*
verns que gairebé no puguin goveriòr
i poders judicials que no hagin de ja*
dicar. Tot un invent per tal que «b
teòrics de l'estat, si és que ho resisító-

s'hi trenquin el cap. &*'.
La conseqüència immediata d**

La UCD cap a l'homogeneització de les autonomies per la via del 143.



Debats

El senyor Pérez IÀorca va defensar les lleis horitzontals amb una visió reductivista
del fet autonòmic.

questa filosofia de nova volada, dita
segona lectura de la Constitució pel
senyor Suarez, presenta per a Cata-
lunya i el País Hasc el perill cert que
&i en aquests casos s'apliqui l'esperit
de l'article 151 de la primera llei es-
panAola. Si més no, hi ha la sospita
que el Govern es recolza en la teoria
de l'homogeneïtat i la igualtat per co-
mençar un retall sistemàtic de l'abast
d'aquells estatuts on les competències
exclusives de les respectives comuni-
tats autònomes, amb totes les ambi-
gu etats que es vulgui, queden perfec-
tament prefigurades. Hi ha la sospita,
també, que les lleis horitzontals, les
íuals el senyor Pérez Llorca va defen-
sar amb una visió reductivista del fet
autonòmic, porten indefectiblement a
I autogovern sota control, a un estat
de les autonomies on el fet autonòmic
és fruit d'un acte de gràcia legislativa
de l'Administració Central més que el
resultat d'un gest voluntari dels ciuta-
dans d'una determinada comunitat

Comunitats enfrontades

La primera reacció a la proposta
governamental, més enllà del disgust
evident expressat pels diputats cata-
lans i bascos, ha estat l'actitud bel·li-
gerant del senyor Rojas Marcos que,
errant la tirada per elevació, aguditza

la seva política d'enfrontament entre
comunitats i oblida que si algun res-
ponsable indiscutible hi ha que els
vots andalusos de febrer no donguin
fruits és el mateix Govern que proposa.
la via del 143, el mateix Govern que \
ajorna «ad calendas graecas» un auto-
govern amb contingut per a Andalu-
sia.

Per aquest camí, sempre temut pe-
rò mai no expressat com fins ara
amb tanta exactitud, el Govern ame- \
naça en convertir l'Estat de les auto-
nomies en l'Estat de la descentralitza-
ció administrativa, que per alguna co-
sa pot servir, però que no és el que re-
clamen sectors importants de les for-
ces polítiques i els ciutadans de mol-
tes comunitats. Les lleis horitzontals
són el desenllaç final d'un procés polí-
tic que va començar amb les més
grans esperances —la Constitució i el
seu esperit— i acaba amotllant tot-
hom a la mateixa matriu, la qual cosa
vol dir que no complau ningú. Fer una
nova lectura de la Constitució com ho
va fer dimarts el President del Go-
vern, oblidar la transitòria segona en
els seus continguts exactes, represen-:
ta per extensió retocar els estams ja
aprovats i descobrir en els texts legals
intencions que ningú no suposava
quan es van redactar. El debat de les
competències exclusives i concurrents
torna a començar. •

matinada
RTVE deu pensar que Espanya és

una terra de noctàmbuls empedreïts.
Tan convençuts estan els responsables

; de Prado del Rey que aquí ningú es fi-
ca al llit abans que apunti el dia, que
els debats del Congrés van començar-

' se a retransmetre a les nou de la nit
de dimarts i dimecres passat, la qual
cosa va significar anar a dormir a les
dues o les tres de la matinada durant
dos dies seguits per tots aquells teles-
pectadors que van voler seguir i'acte
polític amb pèls i senyals. .

És cert que a la ràdio, pel canal de
freqüència modulada, el debat es va
poder seguir en directe, però cal
preguntar-se quanta gent té la possi-
bilitat d'escoltar la ràdio a dos quarts
de cinc o les cinc de la tarda.

Hauria estat més sensat, com en
principi volia l'oposició, que la re-
transmissió televisiva es fes en directe
per la segona cadena i resums més
amplis a la nit per la primera. De pas-
sada s'haurien evitat suspicàcies com •
és veure alguna mala intenció en el
fet que el senyor Landelino LavilJa ai-
xequés la sessió de dimarts just quan
havia de parlar Felipe Gonzalez, que
es convertí en el primer dels oradors
de dimecres i per tant va haver de
competir a les nou de la nit amb la re-
transmissió per la primera cadena del'
partit de futbol Dinamarca-Espanya. I
el futbol és el futbol.

Igualment, pot veure's alguna mala
intenció en el propòsit del senyor La-
vílla d'acabar la sessió del dimecres
fos l'hora que fos. D'aquesta manera
els telespectadors que van voler sentir
els principals dirigents de l'oposició es
van haver d'esperar fins a les dues o
les tres de la matinada, gairebé res
per persones, com són els electors de
l'esquerra, que no poden obviar la
dictadura del despertador a l'endemà.
Ja ho sabem per un altre cop: quan hi
hagin debats en diferit els ciutadans
haurem de demanar una excedència a,
la feina. .
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La passera MARTA M À |

Fesomies d'Ascó
Fins fa pocs anys per anar a Ascó,

a la riba dreta de l'Ebre, havies de
travessar el riu a Mora, o passar en
unes barcasses prop de la vila. Ara,
des de la construcció de les nu-
clears, s'ha construït també un pont
sobre l'Ebre. Cada pont sobre aquest
riu ha estat una veritable passera d'-
història i ha configurat focus socials
a les dues ribes, amb fesomia ben
pròpia. Aquest pont obeeix a la nova
fesomia d'Ascó; ek que no puc pas
dir és que sigui una fesomia massa
pròpia.

El dia 21 a la tarda l'hem traves-
sat uns quants parlamentaris cata-
lans; a Ascó hi havia conflicte. Jus t
passat el pont, a mà dreta hi ha una
tirada de carretera que porta cap a
les grans formes grises de la nu-
clear. Però abans d'agafar la t irada
ens hem aturat. Fels descampats de
l'entrada, pul·lulen molts obrers en
aquesta actitud de tensa gresca que
hi ha davant d'una obra tancada i
amb una fesomia especial que hem
vist j a en pel·lícules gringo-mexica-
nes. Els obrers, allí drets, davant la
carretera prohibida ens han explicat
la situació.

Després els parlamentaris, amb la
documentació a punt i un advocat,
en hem dirigit cap a l'obra. Hi ha
garites, barreres, una munió de
guàrdies jurats que els obrers ano-
menen els Harrelson i que fan l'efec-
te de tals. Anem passant controls i
finalment arribem a un pavelló pre-
fabricat. Aquesta fesomia em sembla
que també l'he vista en una altra
pel·lícula. Entrem en un despatx on
ens rep un executiu de l'empresa
propietària. Ens diu que ella no té
res a veure amb el conflicte entre els
obrers i una de les empreses de
muntatge, la multinacional «Aben-
goa», on hi ha el nucli del conflicte.
Tampoc és ella qui ahir va copejar
els obrers i disparar, sinó una altra
empresa contractada per a l 'ordre
intern, «Transportes Blindados» de la
multinacional «West Farrow». Sí que
és ella qui va telefonar al «Goberna-
dor Civil de la provincià» el qual va
fer venir les forces antidisturbis i les
ambulàncies.

Mirem de conèixer tots els
trems del problema polític i social
que s'hi planteja i mentre esperes*
unes telefonades vaig mirant la fesç£
mia de la situació des del despatx dè
plàstic i moqueta. '-'< Jf;;

A la paret un parell de quadret»
amb unes v is tes d'Ascó abaas
d'iniciar-se la construcció prop úú
vell riu que dóna nom a la nostft
península. Els colors, les formes, 1 |
fesomia és la característica d'aques-
tes poblacions i ribes abruptes de
l'Ebre. Ara, mentre zumzemegen els
telèfons i les converses en castellà i
veig a través del finestral amb gra»,
duables de plàstic altres pavellons I
altres formes, la fesomia és desconé*
guda. • : '-/-i|

A la paret hi ha un calendari dè
l'empresa propietària tot negre amb
un focus de llum per a la F inicial. Lle-
geixo: «Mayo», després les xifres
dels dies, després l 'anunci del mes
«Construye un pequefio casino, juego
de azar y punteria. Montaje y siste-
ma para jugar. Segunda parte». Més
avall i amb estudiat disseny «FECSA,
Fuerzas Eléctricas de Catalufla
S.A.». I acaba: «Nit i dia al seu ser-
vei». Respirem; es veu que en el
grup (multinacional?) que la suporta,
o que suporta ella, hi deu haver algú
de molt nostrat.

No tant, però, com per què els
parlamencaris ca ta lans tinguem
massa seguretat del que podrem fer
per solucionar aquest problema que
s'acaba de dibuixar en la reunió de
Flix amb els obrers; pregunto al meu
company, pa r lamenta r i reusenc:
«Creus que hi pot fer alguna cosa el
Parlament de Catalunya?». «I el de
Madrid?» em contesta ràpidament
ell.

Hem deixat enrera Ascó, on per
cert van guanyar els Nacionalistes
d'Esquerra, i a ra som a Reus. Ha
plogut molt. Demà veuré la darrera
fesomia d'Ascó a «l'Hotel Princesa
Sofïa», de «alto standing européo».

Caldrà tenir molta imaginació pe f

establir una passera parlamentària
catalana, amb tantes fesomies com
té Ascó.
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Ek socío/isíes es van presentar com alternativa després de la moció de censura al govern. •

VOT DE CENSURA AL GOVERN •

Una càrrega de profunditat
PEDRÓ ALTARES

L'ovació tancada dels
socialistes, amb adherències

d'altres diputats que anaven
jj alguns comunistes a José M.B

"e Areilza, no arribà a amagar
jjel tot la torbada estupefacció
«els bancs del Govern i del seu
Partit quan Felipe Gonzàlez va
anunciar la presentació d'un

vot de censura al Gabinet
Suàrez.

La veritat és que l'ús d'un evident
mecanisme constitucional, per prime-
ra vegada en aquesta democràcia, va
caure com una bomba sobre un hemi-
cicle que escoltava amb atenció un
dels millors discursos que s'hi han
sentit mai, un discurs concís i gens
crispat en el qual el líder socialista,
molt atent al fons però també a la for-
ma, corria el risc de quedar diluït da-
vant el carrer, una vegada més, per
certa sensació d'inutilitat. Com cloen-
da d'una intervenció mesurada al
milímetre, el vot de censura, i al mar-
ge dels seus resultats, era un fort cop
a la dormida consciència ciutadana
d'una democràcia que començava a

acostumar-se al tripijoc permanent i a
les paraules buides. Entre els perio-
distes corrent atropelladament cap als
telèfons i un palau del Congrés atapeït
com mai, per una vegada, la política
va saltar immediatament al carrer.
Des del 15 de juny del 77, aquest país
no havia viscut mai un moment polític
tan transcendent Tant de bo sigui un
nou punt de partença.

Escalfant motors

La veritat és que si bé els estats .
majors dels principals partits van do-
nar la sensació d'estar treballant pro-,
fondament la preparació del debat, e l »
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cert és que va córrer cert pessimisme
les hores prèvies a aquest en relació
amb la utilitat real del que s'anuncia-
va per a les inicialment previstes tres
sessions parlamentàries. Donava la
impressió que l'expectació creada for-
mava part de l'artificial clima al qual
estem acostumats per part de la clas-
se política. £1 Govern no esperava,
d'entrada, convèncer l'oposició. Però
confiava que aquesta, en definitiva,
no passés de l'habitual rebequeria do-
nada la seva heterogeneïtat i allò que
ells consideraven com moment deso-
rientat del PSOE, al qual no es creia
capaç de passar la ratlla d'un reguit-
zell de crítiques més o menys sistemà-
tiques.

El Govern, doncs, esperava «només
debat i res més que debat». Per això
es sorprengué quan Felipe Gonzàlez
va anunciar la presentació del vot de
censura. I l'escassament democràtica
reacció d'alguns sectors del partit go-
vernamental, els quals van creure
veure així complerta llur sensació que
es tractava de posar-los un parany,
com si aquest fet no formés part de
l'essència del propi sistema parlamen-

" tari. El frustrant desenvolupament de
la tarda del dimarts, primer i incom-
plet round, confirmava els averanys
pessimistes. Per una part el discurs
del President, prop de dues hores, lle-
git feixugament, no introduïa més no-
vetat que una relativament ordenada,
si bé òbviament més que discutible i
ambigua, oferta autonòmica i per l'al-
tm la resposta de l'oposició, excepció
feta de Miquel Roca i de Fraga, no ha-
via aconseguit, ni molt menys,
desempallegar-se del conegut to de
paroleria per tots conegut. I amb la
sorpresa, a més, d'un Santiago Carri-
llo molt baix de forma en una de les
més febles intervencions que ha tingut
en aquesta cambra.

Dimarts, doncs, acabà amb una
palpable sensació de frustració, i ni
tan sols la cloenda final del tvis a vis»
Carrillo-Suàrez sobre el cas d'un in-
tent d'espionatge a casa d'un conegut
comunista fa dos anys (a casa de la
secretària de Dolores Ibarrauri, per
ser exactes), va aconseguir elevar un
to de mediocritat general que el propi
Govern havia sembrat amb la seva
prou coneguda exhibició de propòsits i
solucions sempre postergades i amb
palpable oblit de certs temes candents
des de la situació internacional i la si-
tuació espanyola en ella, a la justifica-
ció de l'última crisi de govern.
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Els temes del debat

És evident que si bé hi ha tres te-
mes d'especials característiques que
condicionen per ells mateixos la políti-
ca espanyola (el problema de les auto-
nomies, la crisi econòmica i l'ordre
públic), no és menys cert que s'espe-
rava no tant una resposta concreta a
cadascun com una visió global del
moment de la democràcia i un escalo-
nament de prioritats. I poc va haver-hi
d'això en l'oferta de Suàrez, la qual
transcorregué lànguidament pels tri-
ll ats camins de l'autojustiflcació i sen-
se una sola paraula d'autocrítica. La
qual cosa no deixa de ser un greu de-
fecte d'òptica en un moment com el
present i una prova de l'aïllament en
què viu el cap del Govern. Temes que
en aquest moment preocupen molt se-
riosament l'opinió pública (el retrocés
de les llibertats públiques i la perma-
nència de seriosos restos franquistes
en les institucions) foren olímpica-
ment ignorats. I només en el tema au-
tonòmic hi havia un esbós de progra-
ma que, a més, no partia de l'elemen-
tal dada d'examinar els greus errors
comesos en aquest terreny.

Així les coses, la sessió de dimecres
(i per acord previ) va obrir-se amb la
intervenció de Felipe Gonzàlez, el qual
féu exactament tot el contrari que
Suàrez. I obligava amb la seva preci-
sió i l'atac frontal a la política global
del Govern a descendir el debat als
precisos termes dels incompliments
governamentals i a la manca de credi-
bilitat d'aquest. I ho va fer de manera
tranquil·la, sense llegir el seu discurs,
sense gota de crispació i movent-se en
un terreny de responsabilitat d'Estat.
Fou un Felipe Gonzàlez que va recor-
dar el de les eleccions del 77 i la seva
capacitat de galvanitzar l'atenció. I
ho aconseguí als pocs minuts de pujar
a la tribuna. A partir d'aquest mo-
ment, i fins abans de la sorpresa final
de l'anunci de la moció de censura,
estava molt clar que assistíem a un
debat gens eteri i en profunditat de
tots i cadascun dels temes pendents. I,
efectivament, així va ser.

Visiblement nerviós, Abril Marto-
rell s'oferí per a guanyar temps. I ho
féu en una de les intervencions més
confuses que es recorden en aquest
hemicicle. I de les més barroeres de
paraula. Però, d'alguna manera, va
aconseguir l'objectiu que les sorpreses
hosts recomponguessin llur figura. I
mentre Jiménez Blanco desgranava

Suàrez no va convèn-
cer la Cambra i Felipe
va ser el guanyador,
de moment, moral.

una de les seves peroracions, escrita i
més abans de la intervenció del secre-
tari general del PSOE, Suàrez, als pas-
sadissos amb els periodistes, aparei-
xia relaxat i fins cordial, amb la qual
cosa aconseguia marcar una pauta da
serenitat als seus desorientats segui-
dors. I a partir d'aquí el debat va co-
mençar a desplaçar-se al terreny (p*
els socialistes havien volgut i prepa-
rat, és a dir, no al de les intencions &
nó al dels fets concrets. I obligaria
que Suàrez, ja sense apunts, respon-
gués en un terreny molt diferent al de
l'abstracció inicial. I cal dir en àsP
seu que, a part la seva escassa cap**
citat d'improvisació, ho va fer fcrç1

millor que en el discurs inicial. , |

I a partir d'aquí les distintes
vencions • de les minories van
fent que fins mig'anit passada el Ç°*
vern es «mullés», amb fortuna diveria*
en tots i cadascun dels temes <*jj"
dents que condicionen la realitat poè-
tica espanyola en un debat viu i seS**
concessions que, llevat de dos JB°*
ments de tensió (inútilment provoca»
un pel flamant nou ministre de l l**
rior, senyor Rosón, i l'altre p
increïble diputat Sagaseta) no va

$ar mai d'un terreny de correcció i de
seriós respecte, perfectament compa-
tible d'altra banda amb la duresa
frontal de l'enfrontament.

L'ombra de John Le Carré

En una sessió d'aquestes carac-
terístiques hauria estat impossible que
l'espurna de certs temes «tabú» no ha-
gués saltat a l'hemicicle. Aquesta de-
mocràcia té massa rerabotiga i massa
•conversacions particulars» que han
construït una història fins aquest mo-
ment poc clara per a la ciutadania.

Coses que en qualsevol parlament
del món democràtic són considerades
c°ni normals, aquí encara voregen la
frontera de les coses possibles. Cal dir
* més que la més «greu» de les situa-
tions es produí després de la interven-

absolutament desafortunada de
ón, no sols per la seva injusta

Menció a Txiki Benegas, la qual féu
J^tar primer a Solchaga i després a
?elipe Gonzàlez, sinó també pel to
Seneral del seu discurs que ens va
â&Uadar a èpoques pretèrites i, pel

^e es veu, mai no arraconades. Algu-
^ de les afirmacions del ministre de
interior sonaven molt lluny de l'es-

P̂ rit de la Constitució i la crispació
^e el fet terrorista produeix no hau-
n a de justificar-les. La seqüela final
^br si v a haver-hi o no intent de ne-

gociació amb ETA fa dos anys per
part del Govern originà el més tens,
dur i apassionant moment de la ses-
sió.

Es va reproduir així una part de
l'escena de la tarda anterior, motiva-
da per l'al·lusió de Carrillo. És evident
que l'insòlit diàleg entre el líder co-
munista i el cap del Govern tenia una
transcendència que depassava l'anèc-
dota, però ni l'un ni l'altre no van vo-
ler arribar al final de l'afer i tot va
quedar com una versió ibèrica d'una
noveüa d'espies que quedés més o
menys en taules i amb evident reduc-
ció del problema de fons. Carrillo però
va pegar el fre mentre Suàrez sa'n
sortia d'un dubtós humor. Una cosa
quedà, no obstant, força clara en el
pla polític, i és que les relacions PCE-
Moncloa van tenir etapes anteriors
molt més disteses que no les actuals...

I el «triangle de les Bermudes» dels
temes i les reaccions perilloses es
clou, per ara, amb la resposta del gai-
rebé sempre mut Gutiérrez Meliado, a
unes immesurades paraules, com en
ell és habitual, de Sagaseta. Fou de
bon tros el pitjor moment de la sessió.

Una censura moral

No sembla que el plantejament del
PSOE fos de castigar innecessària-

ment al Govern ni, molt menys com
certa dreta s'ha afanyat a interpretar,
un intent de rivalització plantejat per
Felipe Gonzàlez a Suàrez. No és la
presidència del Govern el que està en
joc ni és aquesta la tàctica socialista.
Es tractava només de deixar clar da-
vant el pals la radical discrepància
del principal partit de l'oposició amb
la manera de fer i de ser de la Mon-
cloa. Una posició no sols política sinó,
especialment, testimonial i ètica. I, al
marge del resultat, no gens difícil
d'endevinar donada la composició ac-
tual de les forces parlamentàries, hi
ha raons sobreres per entendre que
l'operació ha resultat un complet èxit
donada la seva repercussió en l'opinió
pública i el respecte general amb què
ha estat acollida. Fou com una mena
d'acta de defunció del consens i de
forta trucada sobre l'absoluta necessi-
tat d'una revitalitzadó en profunditat
de la vida democràtica i de les institu-
cions. Fer una vegada l'oposició, 1
concretament el PSOE, ha tingut la
iniciativa i obliga el Govern a un re-
plantejament seriós de la seva acti-
tud. Seria lamentable que no se'n tra-
guessin les oportunes conseqüències.
No hi ha ambició de poder per part
del PSOE en una operació que no dei-
xa de tenir els seus riscos, sobretot
perquè una moció de censura derrota-
da pot esdevenir una empenta a Suà-
rez. Aquesta és, doncs, la carta que
jugarà UCD. És dubtós, tanmateix,
que l'aconseguixi.

Els socialistes han premut l'accele-
rador en el moment oportú i no com
alternativa de poder, la qual cosa
també podrien haver fet, sinó, més
important, com consciència crítica
d'una situació que començava a
esllavissar-se perillosament cap a
rimmobilisme i la involució. La credi-
bilitat del PSOE ha sortit reforçada en
un Parlament que, finalment, acomplí.
una de les seves funcions essencials:
debatre els problemes i buscar sorti-
des a la situació. Però, de moment, tot
el país ha tingut noticia que s'han
acabat les responsabilitats davant
Déu i davant la Història. I qui exigeix
responsabilitats, i qui està obligat
constitucionalment a donar-les, han
donat curiosament un pas de gegant
per consolidar la democràcia. Que, en
definitiva, d'això és del que es tracta.
El poble ha pogut assabentar-se que el
Palau del Congrés és una cosa molt
diferent de les Corts franquistes. Per
alguna cosa es comença.
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TORNAR A PUJAR EL PETROLI

La segona onada
dels petrodòlars
JOAQUIM MONELLS

£1 tema del reciclatge dels petrodòlars, que en els ambients
econòmic-financers va fer autèntic furor durant el període 74-77,
en els darrers anys havia quedat sensiblement demodé. Els
augments recents del preu del petroli, però, estan replantejant el
tema, en el context d'unes condicions força més conflictives i
incertes que les dels anys de la primera crisi energètca.

L'essència del mecanisme del reci-
clatge dels petrodòlars que ha funcio-
nat des del 73 resulta —tot i la multi-
plicitat de formes adoptades— relati-
vament simple. Arran dels augments
dels preus del petroli, els països ex-
portadors de cru (aplegats al voltant
de l'OPEP) varen acumular uns in-
gressos fabulosos de milers de milions
de petrodòlars. Una part d'aquesta
massa monetària fou destinada al fi-
nançament d'importacions massives
de productes de consum, de béns d'e-
quipament i de tecnologia, per a im-
pulsar la industrialització dels països-
OFEP, molts dels quals disposaven en
aquells moments de poca cosa més
que unes quantes palmeres, uns
quants camells i sorra en quantitat

La part de petrodòlars no gastada
en importacions fou reciclada gra-
dualment vers els països industrialit-
zats importadors de petroli. Concreta-
ment, les operacions de reciclatge va-
ren consistir en el dipòsit a curt ter-
mini d'aquests dòlars en els principals
bancs americans i europeus i, en d al-
tres casos, en inversions directes o en
cartera en l'àmbit occidental. D'a-
questa manera, els dòlars canviaven
de titularitat a favor de l'OPEP però,
en definitiva, romanien dipositats o
invertits en els països industrialitzats,
tot evitant un col·lapse de les finances
internacionals i de les economies occi-
dentals.

Des de la perspectiva actual, es-
devé prou evident que aquest procés
de reciclatge de petrodòlars ha fun-
cionat de forma satisfactòria. Bàsica-
ment perquè, degut a les importacions
massives i creixents de l'OPEP, a la
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desvalorització continuada del dòlar i
a la contenció del consum i a la reces-
sió econòmica en els països industria-
litzats, els excedents financers objecte
de reciclatge han presentat magnituds
manejables i —sobretot- decreixents.
En aquest sentit, i com a mostra del
fenomen esmentat, resulta suficient
de constatar que, mentre el 1974
-primer any d'incidència plena de la
crisi- el dèficit exterior corrent dels
països industrialitzats assolia uns 27
mil milions de dòlars, a les darreries
del 78 aquells països presentaven un
superàvit de 9 mil milions, de manera
que el problema inicialment aclapara-
dor del reciclatge era arraconat a un
pla molt més discret.

Al mateix moment que es restablia
l'equilibri econòmic internacional, pe-
rò, l'OPEP iniciava la nova ofensiva
d'augments successius dels preus del
petroli, inaugurant la segona crisi
energètica. Aquest cop, la factura pro-
met ser d'aquelles que susciten emo-
cions fortes, i el reciclatge dels exce-
dents de petrodòlars sensiblement
més entretingut que el dels anys 70.
Dels 320 mil milions de dòlars que
previsiblement l'OPEP ingressarà en-
guany en concepte de venda de petro-
li, els experts calculen que només uns
200 mil milions seran gastats en im-
portacions i que, per tant, restaran
uns 120 mil milions que caldrà —al-
menys parcialment— reciclar vers els
països consumidors.

La primera dificultat que l'opera-
ció planteja rau òbviament en la ma-
teixa magnitud de l'excedent financer
que ha d'ésser transferit Tot i que els
mecanismes de reciclatge funcionin

1f';^
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IV.

L'OPEP magatzema petrodòlars vif||p(
:: '

de manera tècnicament eficient, l§ *
dir encara que Occident mastegui W»
la digestió d'aquesta massa de P®0"
dòlars no resultarà massa planer* *
sembla que les eventuals operacÉs»
de compressió-desvaloritzadó-neutt1*
litzadó d'aquest excedent preses**8

una viabilitat dubtosa, ateses les **£
ves condicions econòmiques i P©8°*
ques en què comença a desenvcM**"
se la segona crisi del petroli. | p

D'una banda, resulta arriscat ©BO*
fiar excessivament en incremtiaí*
massius de les importacions «***
palsos-OPEP, que puguin reduir m*
tancialment la massa de dòlars *»*'
dentaris. Això per diverses raon*|f;

Perquè ateses les dimensions <*•$?*
gràfiques gairebé microscòpiQ â*:!1*1

molts països àrabs productors de•;$!•*
troli, aquests mercats comence^·
presentar una certa saturació d w
portacions. Perquè alguns **"**
tes d'industrialització d'aquests p
sembla que no estan donant un
tat tan satisfactori com in
estava previst. Perquè els
d'industrialització han exigit impofff*

wmm

>•*&*$

cions massives de mà d'obra estran-
gera -uns tres milions d'estrangers
•a els països del Golf Pèrsic-, que
píaniegen problemes de desintegració
íe les societats locals i generen reti-
cències a ulteriors ampliacions d'a-
^esis continguts. I perquè en uns
coments de convulsió islàmica en el
aón àrab - i després de l'experiència
de 1 Iran- els projectes d'industrialit-
wció occidentalitzada d'aquests paï-
ts* comporten riscs polítics evidents i
d*sperten, en definitiva, entusiasmes
c*da cop més desinflats.

Tot plegat, aquestes circumstàn-
cies contribueixen a fomentar en els
Països àrabs de l'OPEP un cert escep-
Scisme envers els processos d'indus-
^aliüació accelerada -una excepció
fa Aràbia Saudita, la qual ha assignat
267 mü milions de dòlars per a finan-
Çar el segon Pla Quinquennal de de-
**nvolupament econòmic-, que són
*k que exigirien importacions massi-
Ves i permetrien de suavitzar el pro-
blema del reciclatge dels petrodòlars.

Una segona dificultat amb què po-
den enfrontar-se durant els anys 80

els països occidentals importadors de
petroli fa referència a que, a diferèn-
cia d'allò que ha succeït durant els
70, cada cop esdevindrà més difícil
recórrer a la depreciació del dòlar per
a neutralitzar parcialment els aug-
ments dels preus del petroli i rosegar
el poder adquisitiu dels excedents de
petrodòlars. L'OPEP coneix ja el truc i
no accepta aquesta via indirecta da
desvalorització dels seus ingresos. En
qualsevol cas, depreciacions succesi-
ves del dòlar tendirien a desplaçar
l'OPEP vers monedes cdures» com el
marc alemany, el franc suís o el ien
japonès. Circumstància que podria
plantejar problemes, ja que aquests
països poden no estar disposats a per-
metre que les seves divises assumei-
xin un rol financer internacional que
comportaria una certa pèrdua de con-
trol sobre la pròpia moneda.

Finalment, un punt de referència
important de les noves condicions en
què s'haurà de produir el reciclatge és
l'adscripció recant da l'OPEP a polí-
tiques de rendibilitzadó més estricta
de la seva posició petrolífera privile-

giada i, d'una manera més general, el
nou context d'agressivitat política a
nivell internacional. En aquest sentit,
durant la primera crisi de l'energia
els països-tOPEP no varen utilitzar | f
com a arma de pressió o d'agressió
política les operacions de reciclatge t |
de petrodòlars (el temor hi era, però),
Simplement varen col·locar-los sense
excessiva malícia en els bancs occi-
dentals o varen realitzar algunes in-
versions aparentment desvinculades
de qualsevol propòsit polític i amb l'ú-
nica intenció d'obtenir-ne rendibilitats
raonables. En un context antiocciden-
talisme creixent i de generalització de
reflexos de confrontació política a ni-
vell internacional, aquest cop l'OPEP
podria decidir-se a utilitzar les opera-
cions de reciclatge com a arma de
contundència garantida i temible con-
tra els països o àrees que convingués, i

Malgrat la mala espina de les con-
sideracions anteriors, tal vegada el ?
reciclatge dels anys 80 funcionarà
com cal. Tanmateix, a l'inici de la pri-
mera crisi de l'energia alguns obser- «|
vadors calcularen que en el període
1974-78 els excedents accumulats per
l'OPEP assolirien els 600 mil milions
de dòlars —el pànic fou considera-
ble- quan, de fet, en el període es- ;
mentat l'excedent no ha ultrapassat la
xifra molt més «modesta» de 180 mil ,
milions. Si en aquella ocasió els ex-
perts varen afinar tant la punteria
com per despistar-se de més de 400
mil milions de dòlars, potser ara tam-
poc no cal començar a tremolar pre-
maturament enfront de fantasmes hi-
potètics. •: - •..'•: : \;,v';-'',>•••': .•;;,.-.; .^^.-K

Tant si finalment els fantasmes vé-
nen amb terrabastall com si vénen*
més relaxats, el tema presenta, si més
no, l'interès de constituir —malgrat
aparences que semblen reduir-lo al
ghetto de les finances especialitza-
des- un tema «complet», com en el
seu moment ho fou el famós tema de
les transferències derivades de les re-
paracions alemanyes arran de la Gran
Guerra. Perquè qualsevol planteja-
ment seriós del tema incorpora neces-
sàriament el tractament de la crisi
energètica, de la recessió econòmica
dels països industrialitzats, de la re-
conversió industrial, de la supervivèn-
cia física del Tercer Món sense recur-
sos petrolers, del desenvolupament
: econòmic dels països àrabs, dels
grans interessos de les multinacionals,
del mecanismes financers internacio-
nals i de l'inestable equilibrí geopolltic
del moment,^BiS/t|'v»3·eíi'í;-í/ííí|j;;iMimM
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PER PRIMERA VEGADA DES DE LA INVASIÓ D'AFGANISTAN

Giscard i Breznev reprenen el diàleg Est-Oest
MATEO MADRIDEJOS

Malgrat els riscs per a la solidaritat occidental, la iniciativa
francesa obliga els soviètics a demostrar amb alguna cosa més
que propaganda llur voluntat de preservar la distensió.

El juny de 1956, pocs mesos
després d'haver retirat França de l'or-
ganització militar integrada de l'O-
TAN, el general De Gaulle realitzà
una llarga visita a la unió Soviètica
(11 dies), es va entrevistar amb la
«troika» aleshores dirigent (Breznev,
Kosyguin, Podgorny) i signà un trac-
tat d'amistat i cooperació amb el qual
venia a subratllar la independència
diplomàtica de França. D'aleshores
ençà, els màxims dirigents francesos i
soviètics han intercanviat visites gai-
rebé anualment per desenvolupar,
amb èxit variat, la cooperació política
i econòmica. El maig de 1974, en la
campanya electoral que va seguir a la
mort de Georges Pompidou, l'ambai-
xador soviètic féu tot el que era al seu
abast per tal d'assegurar el triomf de
Giscard d'Estaing, enmig de la deses-
peració de l'esquerra unida (socialis-
tes i comunistes) encapçalada per
François Mitterrand.

Aquest breu recordatori ajudarà a
comprendre la inesperada entrevista
que van mantenir la setmana passada
a Varsòvia els presidents Giscard i
Breznev, enmig de les reticències
quan no la irritació mal continguda
de la Casa Blanca i dels cercles diri-
gents de l'OTAN i del Mercat Comú.
Després de tant queixar-se de la desim-
boltura de Carter, el qual mai no es
va preocupar gaire de consultar els
seus aliats europeus, no hi ha dubte
que el president Giscard, amb la lliçó
ben apresa, ha estat fidel a l'herència
diplomàtica gaullista, la qual cosa
sens dubte li atreurà el suport d'am-
plis sectors de l'opinió pública france-

s a . £1 viatge a Varsòvia és un cbeau
geste», una decisió que revela la vo-
luntat de França de no deixar-se
arrossegar per la carrera cap el de-
sastre en què sembla entestat el cap
de la Casa Blanca, urgit pel com-
promís electoral de novembre vinent.
No faltaran cronistes maliciosos, però,
que assenyalin també les urgències
electorals de Giscard, el mandat del
qual expira l'any que vó i el viatge

del qual a Varsòvia pot contribuir a
l'enterrament definitiu de la tempes-
tuosa aliança de l'esquerra francesa.
Quan el general De Gaulle era al po-
der, els comunistes francesos lloaren
més d'un cop els «aspectes positius»
de la seva acció diplomàtica. Els so-
cialistes, afeblits per llurs querelles
internes, han estat els primers d'acu-
sar el cop.

Punts de vista
molt allunyats

Als Estats Units i als països de l'Eu-
ropa occidental, informats en l'últim
minut, col·locats pràcticament davant
el fet consumat, l'entrevista de Varsò-
via, per més que es qualifiqui oficial-
ment a París de «conversació infor-
mal», ha estat sentida com una gani-
vetada a l'esquena. En comptes de re-
flexionar sobre els eventuals beneficis
que es podrien derivar de la iniciativa
francesa, gairebé tots els periòdics oc-
cidentals, fins i tot els francesos, con-
sideren que França ha regalat a Brez-
nev un assenyalat triomf diplomàtic.

Després que el secretari d'Estat ncr-
damericà, Edmund Muskie, rebutgés
enèrgicament totes les proposta* d*
Moscou i del Pacte de Varsòvia ptr
considerar-les com formant part d'o-
na operació de maquillatge, el viatgi
de Giscard a Varsòvia obre un forn
important en l'anomenada solidaritat
occidental. .;$;

La «conversació» de la capital polo-
nesa no va produir cap resultat tangi-
ble. Sobre la crisi d'Afganistan, amb-
dues parts mantingueren punts d« vis-
ta molt allunyats, ja que el president
francès va tornar a sol·licitar diri-
ment la retirada de les tropes sovièti-
ques. Quant a la proposta d'una con*
ferència mundial, llançada pel Pftctf
de Varsòvia, Giscard presentà xa&
contraproposta per a reunir «una àr
mera dels principals països responsa-
bles», no esmentats en les declara-
cions dels portaveus francesos» d
que podrien ser els Estats
l'ÜBSS, Xina, França i Gran Breta»!*»
els que foren en altre temps «toc
grans». Aquesta conferència «cimsm
hauria de convocar-se per a l'any ffl*
trant. -1

La contraproposta francesa no &
tenir èxit en les actuals i
cies, no sols perquè els Estats

Correspon ara als dirigents del Kremlin
lleujar la tensió.

demostrar de manera clara una voluntat aW
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rtiutgen el diàleg mentre els soldats
icviéücs romanguin a Afganistan, si-
36 perquè Xina no sembla disposada
ie moment a asseure's a la mateixa
uula que els dirigents del Kremlin.
Alhora que es celebrava la reunió de
Varsòvia, els funcionaris nordameri-
CIÜJ facilitaven una àmplia informa-
có en què recolzen llur creença que
els soviètics es preparen per perpe-
tuar llur presència a Afganistan, on
deposen ara de 85.000 soldats.

D'alira banda, segons els corres-
ponsals francesos que foren a Varsòvia,
Ciscard va suggerir qüe una «contribu-
cói soviètica a l'alliberament ^.^
dels ostatges nordamericans í
de Teheran podria tenir efec- :
tes balsàmics sobre la situa-. ;, '
rió internacional, però es -"
desconeix quina fou la res-
posta de Breznev. En realitat,
les úniques frases que es co-
ceixen del diàleg franco-so-
viétic foren les que Giscard,
Brernev i Gromyko dedica-
ren a la meteorologia. Quan
el president francès preguntà
»1 soviètic si la primavera
íuia també retard a Moscou,
aquest va respondre afirma-
tivament, i Gromyko afegí:
Europa occidental ha trigat
«a donar el visat a la prima-
vera». Giscard va replicar:
«Jo crec, al contrari, que
1 Europa oriental ens envia el
*«u fred». Gromyko no es va
íonar per vençut: «El vent
fred ens arriba més aviat de
'Atlàntic nord», en una
A p a r e n t al·lusió a l'OTAN
1 a Washington.
—-La iniciativa

màtica soviètica, l'objectiu final de la
qual no és altre que separar Europa
occidental de l'estratègia nordameri-
cana, cal no oblidar que ressalta
igualment el paper d'aquells països
que, com França, es neguen a deixar-
se arrossegar pels vents de la nova
guerra freda i procuren mantenir el
diàleg. Si la Unió Soviètica pretén
consolidar aquesta situació i concedir
algun protagonisme diplomàtica a
l'Europa occidental, serà imprescindi-
ble que tingui més en compte els te-
mors europeus. Només un èxit a curt,
termini de la iniciativa del president

correspon al Kremlin

El desprestigi de Carter afavoreix les aspiracions
de Reagan, tremendament perilloses per a la pau
i estabilitat d'Europa.

per als responsables francesos,
'Q&jectiu de la «conversació» no ha

altre que «reprendre el diàleg i
fi al trencament, qualificat de
, del sistema de comunicacions

l'Est i l'Oest». Segons medis polí-
de París, el missatge de Giscard

estat força clar: si el Kremlin no fa
u cosa per alleujar la tensió in-

, França no podrà mante-
^ massa temps més la seva política
J «dependència i diàleg i haurà d'en-
fortir els llaços, com és lògic, amb el

pc occidental. Això vol dir que la
ü els correspon ara als soviè-

Scs.
Si la trobada Giscard-Breznev con-

e i x credibilitat a l'ofensiva diplo-

Giscard podria obrir a l'Aliança At-
làntica una discussió fructífera sobre
el diàleg amb el Kremlin. Per tal que
altres països europeus, especialment
la República Federal Alemanya, ac-
ceptin una política de distensió i dià-
leg amb la unió Soviètica, fins en con-
tra dels desigs de Washington, Brez-
nev haurà de recompensar d'alguna
manera la gosadia de Giscard.

El fet dolent per als francesos i fins
per a tots els europeus occidentals és
que Giscard pot fer molt poc en solita-
ri per a resoldre els més greus proble-
mes que divideixen els dos blocs mili-
tars i ideològics, bé es tracti d'Afga-
nistan 0 de la carrera armamentista.
La ratificació del tractat per a la limi-

L'entrevista Giscard-Breznev is un pri-
mer pas per a fer d'Europa una cterce-
ra força».
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tació d'armes estratègiques (SALT) o
les discussions sobre els míssils d'a-
bast mitjà que l'OTAN instal·larà a
Europa no depenen, com ós obvi, de
Paris, sinó de Washington.

D'altra banda, a Bonn i Londres
són conscients que el desprestigi de
Jlxnmy Carter afavoreix les aspira-
cions presidencials de Bonald Reagan,
les idees del qual constitueixen un se-
riós perill per a la pau i estabilitat a
Europa. El sol anunci d'una retirada
de les tropes nordamericanes estacio-
nades a Alemnaya tindria efectes de-,
sastrosos per al govern de Bonn i per
a l'amistat i cooperació germano-
francesa que constitueix el pilar es-
sencial de la construcció europea.

La hipòtesi
de la ttercera força»

Malgrat la seva reduïda capacitat
de maniobra i de l'aparent cop asses-
tat a la solidaritat occidental en un
moment de crisi, el president Giscard
ha prestat el servei de proclamar en
públic allò que d'altres només gosen
dir en privat: que els europeus occi-
dentals es resignen difícilment a
deixar-se arrossegar per les fatalitats
electorals i estratègiques dels super-
grans; que la situació del món seria
molt menys alarmant si l'Europa occi-
dental, en conjunt, tingués la força
necessària per atenuar els periòdics
conflictes entre els Estats Units i
l'URSS; que, condemnant sense em-
buts la intervenció soviètica a Afga-
nistan, Europa no pot acceptar els
riscs que es deriven de l'ofuscació de
Carter, la qual el porta a posar en un
mateix calaix les crisis de Kabul i Te-
heran.

Dit això, cal afegir immediatament
que la hipòtesi de treball d'una Euro-
pa occidental com «tercera força», se-
gons la veia De Gaulle, no permet una
ràpida demostració. De moment, la
fortalesa econòmica de la Comunitat
Europea està brutalment condiciona-
da per la fragilitat política i energèti-
ca, sense perspectives que la situació
pugui millorar. Giscard ha estat ei
primer cap occidental que s'ha entre-
vistat amb Breznev després de la in-
vasió d'Afganistan, el desembre pas-
sat. Si la «conversació» de Varsòvia no
servis per a res, els dirigents del
Kremlin no podrien eludir una tre-
menda responsabilitat que afegiria
riscs més grans a una situació perillo-
sa. •
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DESPRÉS DEL REFERÈNDUM,
UNA CONFERÈNCIA CONSTITUCIONAL

Quebec: el triomf de la pot
XAVIER BATALLA , f|f J

Els nacionalistes francòfons del Quebec fracassaren el ff
proppassat dia 20 en llur primer pas vers la independència,

Quatre anys després del seu triomf en les eleccions ;'
quebequeses, René Levèsque ha perdut el referèndum en el qual

sol·licitava un mandat per a negociar la recuperació de la -
sobirania política respecte a Canadà. 4#

La derrota, però, no significa la fi
del moviment independentista. Els
problemes podrien multiplicar-se ara,
malgrat l'àmplia victòria, per al Go-
vern federal de Pierre EUiot Trudeau.

Amb el referèndum per a la separa-
ció de la Bella Province, el primer mi-
nistre quebequès, René Levèsque, pre-
tenia culminar la primera fase de la
llarga marxa vers la «sobirania asso-
ciada» que inicià els anys seixanta en
un dels moments més dramàtics de la
història quebequesa. Fou llavors, fa
dues dècades, quan el «malestar» que-
bequès, el qual es remunta a la victòria
militar britànica sobre els colonitza-
dors francesos, el 1757, desembocà
en un esclat de violència política. I
fou llavors quan René Levèsque, ex
membre del Partit Liberal, va fundar
el Partit de Quebec, de caràcter so-
cialdemòcrata i nacionalista, contrari
a totes les concessions, mínimes, rea-
litzades per les nou províncies anglò-
fones de Canadà.

El. moment culminant de la vida
política del Partit de Quebec va arri-
bar el novembre de 1976, quan mer-
cès a un programa de caràcter inde-
pendentista, s'imposà clarament a les
eleccions regionals. Amb el suport de
l'ampli descontent de la població fran-
còfona (el 80% dels sis milions d'habi-
tants de la província) envers la políti-
ca d'Otawwa, Levèsque plantejà ales-
hores la necessitat de celebrar un re-
ferèndum per a la negociació d'una
«sobirania associada».

L'objectiu dels nacionalistes era, i
és, la recuperació de la sobirania polí-
tica en el marc d'una cooperació amb
la resta de les províncies canaden-
ques. En altres paraules, el més gran
repte a què ha estat sotmès l'Estat ca-
nadenc.

El retorn de Trudeau
En els últims quatre anys, la vida

política canadenca ha estat centradi
principalment en la qüestió quebequ»-
sa. La crisi econòmica no ha estat
realment, aliena als canvis més i*
cents. Però en últim terme, la resu-
rrecció política de Trudeau, el qual
tornà al poder el proppassat mes dt
març, després d'un parèntesi de aoa
mesos, reflectiria també la inquietud
existent en el país davant l'avenç dl
Levèsque. Els canadencs, habita»»
fins fa poc d'un paradís que desconsi·
xia la inflació, van descavalcar Ita*
de au del poder el maig de 1979'
després d'haver-lo tingut com prim»
ministre durant onze anys consteu*
tius. Amb una taxa d'atur de l'oràrt
d'un 8% (a Quebec era d'un 10%), M^
un creixement econòmic anual d'ufi
3,3% i amb una moneda summament
afeblida en comparació amb el d l
nordamericà, l'electorat va optf*
conservador Joe Clark, el qual
al poder amh els remeis economat
neoliberals de la primer ministre te&
tànica Margaret Thatcher, i amb »
suport total de les províncies anglàfr*
nes de l'Oest. Nou mesos després*»
situació econòmica no sols havia «W*
pyorat, sinó que la duresa de &«*
envers els nacionalistes francòfons so
permetia gens d'optimisme davant *•
proximitat del referèndum quebequ**"
Trudeau tornava a ser l'únic capaÇ d*
posar fre a les temptatives indepea*
dentistes. f

El retorn de Trudeau, que és an$&
francès, ha donat fruit finalment. &**
fensor acarnissat de l'Estat feder»
canadenc, Trudeau ha aconseguit us*
victòria (prop del 60% front al 40,5*
d'independentistes) que fa només ufl*
mesos semblava poc probable. En bü
dues últimes dècades, els quebequeso*
han votat nacionalista en les elecdofl*
regionals i Trudeau en les estatal**
però ara el líder liberal ha guanyat e?
el terreny del rival.



Levésçue,
líder del Partit
de Quebec, na-
cionalista radi-
cal i socialde-
mòcrata mode-
rat.

Satisfacció en els rengles del Partit
-<>í federalisme canadenc.

La causa del canvi
Una de les principals causes —per

0 0 dir la màxima- de l'àmplia derro-,
u dels nacionalistes ha estat, efecti-
I^nent, l'habilitat demostrada per
Trudeau durant la campanya electo-
ral- Tot sembla indicar que el «vot de
'• por» ha estat cabdal en una votació
e« resultats de la qual es preveien es-
^ts . fos qui fos el guanyador. Dies
*«ans del referèndum, els sondeigs
Pronosticaven la derrota nacionalista,
^ ò mai pel marge amb què s'ha pro-
duït.

Les amenaces de Trudeau no sols

Liberal, representant

s'han referit a la negativa a negociar
la recuperació de la sobirania política.
També es projectaven contra l'establi-
ment d'una associació econòmica, i
aquestes últimes amenaces haurien
estat les que més impacte han fet en
bona part de l'electorat francofon, a
més del 20% d'anglòfons que viuen a
Quebec. Les amenaces d'una «ruïna»
-àdhuc s'ha arribat a escriure, exa-
geradament, d'una nova Cuba, tenint
presenta els plantejaments «progres-
sistes» de Levèsque— haurien estat
decisives pèr a un sector que viu ins-
tal·lat en la seguretat 1 el confort Si la
discriminació econòmica de la qual ha

estat objecte Quebec augmentà el ma*.
lestar temps enrera, la por a la pèr-,'
dua d'un benestar ha acabat atempe-
rant la temptativa independentista,
també combatuda als Estats Units, on
s'ha temut, i es tem, pels grans inte-
ressos econòmics que tenen a Quebec.
Segons sembla, el moderat socialde-
mòcrata i nacionalista radical que és
Levèsque no ha convençut encara els
homes de negocis nordamericans,
malgrat els seus continuats viatges a
Nova York. .

Crisi constitucional?
El principal resultat del triomf de

Trudeau és l'oferta d'un nou pacte
dintre la federació. Conscient de la
necessitat de realitzar noves conces-
sions, el primer ministre ja ha convo-
cat, per a aquest estiu, una conferèn-
cia constitucional, a la qual haurien
d'assistir els primers ministres de les
deu províncies. No obstant, tot fa su-
posar que la missió de Trudeau no se-
rà precisament fàcil, ja que els anglò-
fons demanaran, ben segur, les matei-
xes concessions que hom faci a Levès-
que.

La qüestió es complica encara més,
en opinió dels observadors britànics,
davant el fet que el poder constitució»
nal —la possibilitat de qualsevol re-
forma— resideix encara al Parlament
de Westmlnster. Malgrat els reiterats
esforços liberals per «repatriar»
aquests poders, la Constitució cana-
denca, datada de 1868, passa per
Londres. Si les províncies anglòfonea
es neguessin a secundar els plans de
Trudeau, rebutjant el traspàs de po-
ders o qualsevol reforma, podria
donar-se el cas, curiós, que Levèsque
preferís acudir directament a Londres
per fer valer els seus drets. Cal su-
bratllar, d'altra banda, que el líder
nacionalista podria repetir el «cas
rhodesià» si algun dia, optés per de-
clarar la independència de forma uni-
lateral.

Sigui com sigui, no hi ha dubte que
la propera conferència constitucional
tornarà a escalfar els ànims. Levès-
que, el qual compta amb el vot dels
més joves, es mostra optimista a llarg
termini. I, en el altre bàndol, les re-
gions anglòfonea no semblen disposa-
des a fer noves concessions, com ho
demostren llurs contínues queixes per
la utilització a nivell estatal de llurs
riqueses petroleres. La «qüestió quebe-
quesa», lluny d'apaivagar-se, malgrat
el triomf de la por, amenaça ara arri*
bar al Parlament britànic.
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«Hisenda és tothom», perd n'hi ha que paguen més i n'hi ha amb més facilitats d'evadir.

LA DECLARACIÓ DE RENDA QUE TOTHOM HA DE FER

be té una complexitat tècnica Impor-
tant, que pot produir dificultats per
adaptar-8'hi, té una gran racionalitat
i permet equiparar al nostre règim
fiscal indirecte al dels països de la
Comunitat Econòmica Europea.
Aquesta ós una exigència per entrar
al Mercat Comú. El sistema anterior
estava completament exhaurit, hi ha-
via irregularitats i injustícies babàsi-
ques. •

GUIRAO. - Crec que caldria afegir
que quan es va disparar el nou siste-
ma, .va fer-se d'una forma poc preme-
ditada per part de l'administració, la
reforma tributaria no ha estat elabo-
rada com calia a les circumstancies.-
Ens hem trobat amb problemes que
sorgeixen d'aquestes deficiències.

MOLES. - Instaurar una reforma
tributaria comporta una sèrie d'adap-
tacions i canvis de mentalitat tant de
l'administració com de l'administrat i
uns mitjans materials per conduir i
gestionar aquesta reforma, Les lleis
estan aprovades democràticament pe-
rò cal portar-les a la pràctica i això
comporta dificultats.

COLOM. - Hi ha un tema que la
Reforma Fiscal no té massa present i
que crec que cal tenir en compte que
és l'impost a la Seguretat Social, que
és el servei públic que més recapta i
que queda al marge del sistema tribu-
tari. . . • • < • • <

Seguretat Social:

rtual
XAVIER

L'impost sobre la renda de les persones
físiques, «la declaració» és quelcom que

no s'acaba de veure clar als ulls dels
milions de contribuents que arreu de
l'Estat Espanyol es veuen aquest any

obligats a declarar llurs ingressos.
Aquest impost, potser el més popular — o

impopular, però el més conegut—
és només una part del conjunt

del sistema fiscal que s'està
introduint en aquest país,

a partir de l'any 77.
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Hem volgut asseure a la taula de L'HORA
tres especialistes en la matèria perquè ens
expliquin què significa l'impost, a qui •
perjudica més i com es veu el conjunt de
la reforma fiscal.
Són tres professors de la Facultat
d'Econòmiques de la Universitat Central
de Barcelona: Pere Moles, professor
encarregat de Sistema Fiscal; Antoni
Guirao, col·laborador de la càtedra en
matèria fiscal; i Joan Colom, professor
adjunt d'Hisenda Pública.

un altre impost
MOLES. - Des del punt de vista

del contribuent ós un impost directe
mes, però de cara a radministració és
un impost finalista, ós a dir que té o
hauria de tenir el seu. destí concret,
no va al pressupost general de l'Estat.

GUIRAO. - Bé, però si hem de par-
lar de qui està suportant de forma
més greu la carrega fiscal que avui es
produeix és un punt molt important a
considerar perquè recau molt espe-
cialment en aquestes escales de renda
en les quals bàsicament es troben els
assalariats.

MOLES. - Sense oblidar l'empre-
sari que aporta una part important.

GUIRAO. — Be, això és així, però
és l'assalariat qui més directamente
suporta la càrrega fiscal, juntament
amb l'empresari a segons quin tipus
d'empresa. -

COLOM. - L'empresari pot-tras-
lladar l'impost, quant que pren la
quota de Seguretat Social com un cost
de personal més que intenta carregar
en el preu de venda perquè ho pagui
el consumidor del producte. L'impost
sobre seguretat social a altres països
ni existeix perquè es finança a través
de subvencions dels pressupostos ge-
nerals de l'Estat; aquí és suportat per
l'empresari, però qui menys pot
traslladar-ho és el treballador i això

MOLES. — La reforma fiscal és una
fita que només està a mig camí. Un
primer pas va ser la llei de mesures
Agents, va intentar preparar el camí,
poiser un xic precipitadament però va
tf-ear una consciència en el país que
•*s coses estan canviant. Potser això
c o s'ha pogut aprofitar adequada-
ment, el ritme de la reforma ha deixat
refredar l'impuls inicial. Llavors han
yingut dues gran lleis que són la de
«Impost sobre la Renda de Persones
físiques i la de l'Impost sobre la Ren-
da de Societats que són les dues grans
daus de la imposició directa. La im-
P°sici6 directa a Espanya s'estructu-
rar& en tres eixos: aquests dos grans
^Postos, L'Impost sobre el Patrimoni
0 en el seu cas l'Impost de Transmis-
«ona Patrimonials, aquest darrer de
B a t l indirecta de successions.

a imposicions indirecta es pre-
la substitució d'una gran part
impostos actuals indirectes per

Impost sobre el Valor Afegit, que si Els especialistes analitzen: Costa introduir una reforma fiscal necessària.
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QUAN CONTRIBUIR NO VOL DIR PODER EXIGIR
-La reforma fiscal és un qüestió

necessària per al nostre pals. La for-
ma en qud s'està realitzant te però
uns defectes greus, que poden
concretar-se en la precipitació i
manca de coherència amb qud s'està
fent i la naturalesa de reforma con-
sensuada que té.

Miquel Solans, advocat especialis-
ta en dret fiscal, ens comenta la glo-
balitat de la reforma fiscal i les se-
ves repercussions en la vida ciutada-
na.

-Una reforma fiscal requereix un
gran coneixement del tema pels me-
canismes administratius 1 una gran
informació abocada al contribuent;
això vol dir en conjunt que ha
daplicar-se de forma gradual. Fer
altra banda aquesta no és la refor-
ma d'un partit o d'una concepció
politica determinada, sinó que tots
els grups parlamentaris hi han posat
cullerada i això l'ha convertida en
una reforma excessivament plena
de pedaços.

Està clar que el sistema de reten-
cions que l'any passat suposava la
reducció mensual d'un 12 % del sou
d'un assalariat, només ha funcionat
sobre el contribuent de més fàcil
control, és a dir aquells assalariats a
qui l'empresa li interessa de declarar
ei seu sou real. «Què pasta —es pre-
gunta Miquel Solans— amb alt tout
dels alts dirigents que cobren molt
més del que declaren? o com ei con-
trolen els ingressos dels professio-

nals que, al marge dels arquitectes,
no consten enlloc?»

El 12 % d'anys anteriors s'ha con-
vertit enguany en un nou escalat
que va en funció de la situació fami-
liar (ingressos vinculats a nombre de
fills) i que al cap i a la fi suposen xi-
fres similars a les dels anys ante-
riors, variant doncs en la disminució
dels ingressos avançats o «a comp-
te».

-L'ampliació de la plantilla de
subinspectors ha d'anar acompanya-
da d'un coneixement de la proble-
màtica real que superi la simple for-
mació teòrica. La realitat fiscal no
és només la realitat legal i cal la for-
mació qualitativa quant a la realitat
del país, dels funcionaris del Minis-
teri, i arran d'aquesta formació s'ha
de conduir la necessària i completa
informació al contribuent del meca-
nisme del nostre sistema fiscal.

-Les llistes d'Hisenda només par-
len de les bases d'ingressos del con-
tribuent, però no especifiquen quines
són les despeses que aquest declara,
quines són les seves desgravacions
(que com més alta és la renda més
es desgrava) i quina és la quota que
paga a Hisenda, qüestió aquesta fo-
namental a nivell comparatiu que és
el que interessa al ciutadà. Les llis-
tes denoten també un fet greu que és
que a grans patrimonis corresponen
rendes molt baixes, cosa que és de-
guda a una esmena de Ramon Trias
Fargas —actual conseller d'Econo-
mia i Finances—, quan es discutia

l'impost sobre el patrimoni; acoa#
gui de col·locar un marge màxim c | |
55 % de la base de renda que no peà
superar la quota a pagar entre l'isg»
post de renda i el de patrimoni. í

El tema de la contraprestadó
però la qüestió més fosca en tos
aquest afer fiscal. Amb una carrega
demagògica exemplar el Ministeii
diu que «contribuir dóna dret a exl*
gir», però a exigir què? I aquesta is
la qüestió.

En un país on cal pagar l'escolà,
l'assistència sanitària, les autopistes*
i els serveis públics, l'assistència so-
cial o les zones verdes són defidtàv
ries i això en definitiva suposa que
els «impostos» surten molt més cars
que en qualsevol altre país europeu
pel fet que es paga sense tenir a can-
vi una contraprestadó social.

Si el contribuent té dret a exigir,
com pot exigir?, per quins canals ha
de fer-ho? qui li pot dir què se'n fa
dels seus diners?

—Potser el contribuent estaria
disposat a pagar més impostos, si ft
canvi tingués uns serveis correctes t
tots nivells que li permetessin no ha-
ver de recórrer a serveis privats

Potser seria més econòmic fins i
tot pagar més a l'Estat, però no ha
ver de pagar per anar al metge, per
estudiar o per passar per l'autopista.
De fet així és com funcionen els paï-
sos avançats d'Europa i de fet és l'ú
nica justificació que tenen uns im-
postos elevats i que afecten tots els
dutadans.

agreuja la càrrega d'un contribuent,
l'assalariat que és el més feble i el
que més dificultats té per evadir la
carrega tributària comparativament
amb altres contribuents no assala-
riats.

La Declaració de Renda:
problemes de novetat

El tema d'actualitat en el conjunt
del sistema fiscal espanyol és l'impost
de la renda sobre les persones flii-
quas, la «declaració de renda»
que està esgotant els seus termi-
nis i que aquest any es mostra as-
pedalment polèmica. Tota pariona
amb un mínim de 300.000 pessetes
d'ingressos anuals ha de declarar a
Hisenda, aquesta xifra significa que

totes lat persones que cobrin al mat
una xifra superior a les 21.000 pesse-
tes ét preferible que declarin. L'im-
post, està ben elaborat? perjudica més
els uns que els altres?

MOLES. — En teoria l'impost està
ben pensat i ha estat elaborat pels re-
presentants del poble espanyol amb la
complexitat d'interesos que represen-
ten. Ara bé, un impost que es posa per
primera vegada en un país sense estu-
dis econometries adequats, és potser
discutible la seva quanüficadó con-
creta, les escales de retendons, les de
gravamen, etc. És possible que sobre-
tot aquest primer any origini unes dis-
cussions, però això és un problema
que es pot resoldre.

GUIRAO. — Es evident que el siste-
ma de retendons ha funcionat només

sobre unes determinades masses de,:
contribuents i en canvi en altres no h*>̂
fundonat aquest sistema perquè no s'^;
ha pogut accedir a la base i a ie$L
fonts. La posta en marxa és el que h*^
desgavellat tot això força. f

MOLES. - El problema del desga-
vell d'aquest any 1980, dels proble-|
mes de moltes persones que es veueuí
obligades a contribuir és degut, enj
part a que potser no es van calcular^
les retendons... 1

GUIRAO. - I les quantificarions i
els percentatges. •

Les retencions: /
qüestió política

COLOM. - Hi ha un acte polític a
tenir en compte i és que els serveis
tècnics del ministeri havien elaborat

26



pa escala de retencions força adient
1 comparativa amb el sistema per
«emple d'Estats Units, les diferències
*«rien petites. Això va semblar impo-
pular al govern (perquè la qüestió de
ptóncions la fixa el govern no el Par-
lament) retenir el que li tocava d'a-
cord amb l'escala imposiüva. La dis-
^uc ió de les retencions fa que surtin
•^ unes quotes molt elevades a molta
gent.

U i retencions a les quali aqui es fa
m es refereixen a la part que el*

i paguen a Hisenda dal sou
assalariats; la més coneguda

J era l'Impost de Rendiments del
"»*>aU Personal IIRTP) que fins fa
*** corresponia al 12 % de la part dal
**lari que passava d'un mínim i que
**P°*ava una anticipació a l'impost
P*rtonal futur que pagaria cada cons-
c i e n t . £1 fet de reduir-te a aiguats
d aquestes retencions (per exemple la
rnét important, l'equivalent al IRTP)

Joan Colom, Pere Moles i Antoni Gui-
rao, tres professors d'Econòmiques que
han analitzat en profunditat el tema
dels impostos.

fa que enguany la declaració de randa
l'hagin de fer i surti positiva a molts
més contribuents.

GÜIRAO. - Per al treballador, psi-
cològicament, no li és tan frapant que
se li retinguin unes quantitats que no
arriba a cobrar, pel sistema de reten-
cions que pel sistema de declaració,
evidentment dolen més els diners que
surten de la butxaca que no els que no
hi han entrat.

COLOM. — En contra del sistema
de retencions també hem de pagar
l'any 80 un impost sobre els ingressos
del 79, i això fa que sempre s'està pa-
gant amb pessetes devaluades amb
una inflació pel mig.

*Les comparacions
són odioses»

Una de les preocupacions bàsiques
qui hi ha en els ciutadans és «1 senti-
ment ds greuae comparatiu entre tls
assalariats i «Is no assalariats, és a
dir que molt sovint pagarà igual un
obrer que un professional lliure quan

«Is seus ingressos respectius són dife-
rent*.

MOLES. — Jo crec que fonamental-
ment el que preocupa a la gent és el
que està pagant ell personalment.»

GUIRAO. — Jo crec que la gent es- •
tà prenent consciència d'aquest greu-
ge comparatiu.

COLOM. - És evident que té més
possibilitats de pagar més un assala-
riat dependent que no un professional
independent.

L'assalariat: el qui més paga
Quina és la causa bàsica perquè as

produeixin aquestes diferències tan
il·lògiques? ,

GUIRAO. - És el problema de fons,
de definició de les bases. A un profes-.,
sional difícilment se 11 poden aconse-.
guir amb els mitjans actuals totes les •
fonts d'ingressos que tingui, en canvi
un assalariat no té cap escapatòria,
les empreses el que volen es posar-se
al dia i declarar els salaris legals, a
l'empresa li interessa que les seves
despeses deduïdes siguin com més al-
tes millor.

COLOM. — Amb això l'empresa re-
dueix el benefici i per tant l'impost de
societats és menor. Hi ha també els
temes de possibles deduccions, per
exemple la compra de llibres per una
sèrie de professions, com els metges,
si són d'excercici lliure són desgrava-
bles 1 si en canvi exerceixen la profes-
sió de forma dependent no sóm deduï-
bles. .

—Com s'entén això?
MOLES. - La cosa fiscal, si bé té

unes raons doctrinals, també té ele-
ments convencionals i en ells no sem-
pre s'encerta. Té una sèrie d'elements
sense massa justificació doctrinaL To-
ta reforma fiscal és com un ésser viu
que neix, creix 1 mor; en aquests mo-
ments la reforma està naixent, és una
criatura petita.

GUIRAO. - Ei que cal esperar és'
que la segona part d'aquesta reforma
fiscal sigui conseqüent a la realitat
per anar evitant tots els problemes
que ara es van produint

COLOM. - Històricament a l'Estat
Espanyol no és la primera vegada
que passa que hi ha reforma fiscal
coincident amb la reinstauració de la
democràcia. Va passar als anys 30,
amb la Llei Carner del 32, amb la
qual la República instituí l'impost so- '
bre les persones físiques. Durant tota
la dictadura hi ha hagut un procés
d'irresponsabilització del ciutadà, unw
sentiment d'injustícia i d'irresponsabi- P
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litat envers el legislador. La Reforma
fiscal que comença amb la instauració
de la democràcia gaudia d'un cert ca-
pital de confiança per part del contri-
buent. Hi ha el perill que la refor-
ma no es faci d'una forma completa;
d'altra banda, és clar que el ciutadà
espanyol paga poc respecte del que
s'està homologant a Europa però en
canvi no té la contraprestació pública
del que exigeix a canvi dels seus im-
postos, és a dir els serveis públics; si
contribuir dóna dret a exigir, el ciuta-
dà exigeix, i les escoles, la sanitat,
etc, són privades i això suposa que la
càrrega tributària real del ciutadà es-
panyol és el que paga d'impostos, pe-
rò també, per exemple el que paga
d'escola privada, perquè no té l'escola
pública que tindria a un altre pals
d'Europa.

MOLES. - Sobre això ja s'està po-
sant remei. Tenim una Llei General
Pressupostària que s'està desenvolu-
pant i que s'ha de portar fins a les se-
ves últimes conseqüències. És evident
que s'ha de portar un control de la
despesa pública tant com es controlen
els ingressos públics.

El sistema fiscal que t'està enge-
gant tó defectes notoris que potser no
tou són causa que tot just t'ha co-
mençat la reforma. A la resta d'Euro-
pa també hi ha defectes que potser
caldria analitzar per tal de no repetir-
los.

MOLES. - Hi ha un punt discutible
que és el fet de la unitat familiar que
suposa que dues persones que con-
viuen i ambdues aporten ingressos,
cotitzen més que si fossin dos contri-
buents per separat, degut a l'escala
progressiva. Possiblement, això no s'-
ha tocat adequadament.

GUIRAO. — Ens hem posat molt a
nivell europeu quant a fiscalitat però
no quant a la resta de les contrapres-
tacions.

Els ordenadors per
controlar a tothom

Hi ha un tema que preocupa de for-
ma especial que ós el de la inspecció i
el de l'entrada en funcionament de
moderns equips d'ordenador* que, t'-
ha dit, poden perjudicar mét els uns
que els altres.

MOLES. - Pel que fa a la incidèn-
cia que pugui tenir la informàtica
quant a la determinació de les bases
fiscals hem de pensar que la informà-
tica no crea res, no inventa, sinó que
reprodueix la informació que se li ha
introduït. Aquelles informacions més

28

L'impost sobre la renda de les persones físiques, a qui més perjudica i a qui més con*
trola, és a l'assalariat. -.#

fàcil d'obtenir al carrer són les que
més fàcilment podrà reflectir l'orde-
nador. D'aquí que, en relació amb el
que abans ja hem assenyalat, sempre
serà més fàcil determinar els ingres-
sos dels treballadors que no pas els
dels professionals. Ara bé, està previst
en el camp informàtic que s'intentarà
allà on es pugui, s'està reforçant molt
la inspecció tributària i s'espera que
si bé en una primera fase s'han deter-
minat unes bases tributàries que afec-
ten principalment a treballadors, es
passarà a una segona fase on s'inten-
tarà controlar el màxim de sectors
possibles.
COLOM. — Crec que s'ha de canviar
aquest plantejament excessivament
aleatori. Seria productiu, partint de
lcft limitacions en què ens trobem ara,
dedicar una part important de la ins-
pecció a una inspecció selectiva que
és relativament fàcil de fer, comen-
çant per fer anuaris de les societats
mercantils, els seus consells d'admi-
nistració, etc.

MOLES. — Això ja s'està fent i és
una de les possibilitats que obre la in-
formàtica.

COLOM. - Si, però llegint fa pocs
dies la llista de presumptes delictes
fiscals, o les llistes de la declaració de

" renda, dóna la impressió que hi falta
gent o que estan molt per sota del que
hom pensa; veus uns patrimonis im-
mensos i uns rendiments petitíssims,
dóna la impressió que s'està fent poca
cosa.

MOLES. — És que la cosa tot just
està començant. Hi ha un projecte

complex per tal que quan hi hagi una
distorsió respecte al que s'espera strè
detectada per l'ordenador. A partir de
l'any que ve s'aplicarà ja aquest mo-
del discriminant que assenyalarà
quan hi hagi una distorsió. ;;!

Si no es paga, "*!
ara es cobrarà"7/

El fet que aquest any el contrüroia*
pagarà més en l'impost sobra 1M {****
sonet físiques £ós un fet aïllat degut i
l'entrada en funcionament de la refer-
ma fiscal o be ót quelcom que et {*?*
petuarà? £

MOLES. - En el sistema anterior!
un treballador se li treia un 12% d»
sou que molt sovint era ja tot el ep»
pagaVa d'impost, sense que ho veié*
perquè l'hi retenia l'empresa. Actu***
ment a molts treballadors se'ls dt-
dueix menys del 12% amb la qual co-
sa paguen al llarg de l'any menys i
Hisenda que en anys anteriors. Si
comparem els impostos deduïts l'ASf
78 i el que s'hagi de pagar l'any 79*
veuríem que possiblement raugmex&
de pressió no és tan gran com pugtd
semblar. Alguns empresaris han apro*
fitat aquesta reducció de la deducció
per figurar un augment de salari. Ara*
es pot donar el cas, fins i tot, que pu>
guin haver-hi devolucions, ep*81*
abans el diner ingressat al tresor pu>|
blic no tornava mai al contrinuent*.
cosa aquesta molt freqüent a Europa-!

Què tarà necessari doncs perquè M
hagi devoludont? -f

MOLES. - Doncs el senyor que «*£
fer el càlcul ara sobre l'impost de I



renda li surti una quantitat inferior a
[i que ja se li ha retingut durant
I any, la diferència Hisenda la hi nau-
ri de tornar en el termini d'uns set
mesos.

-iQuin termini de temps pot trigar
l'Estat Espanyol a tenir plenament
normalitzat el seu sistema fiscal?

MOLES. - Les distorsions que es
poden haver produït aquest any es po-
den solucionar molt depressa, amb
una decisió legislativa o fins i tot de
i executiu es pot solucionar. La refor-
ma de l'administració financera depèn
de l'interès que s'hi posi, però jo crec
que a finals de l'any que ve es poden
veure resultats.

L'error
de no declarar

COLOM. — Jo voldria dir que crec
que seria un error per part del contri-
buent d'intentar no declarar, perquè
el que li pot caure al damunt és més
gros que no el que pugui guanyar. Hi
ha una situació d'aclaparament per la
innovació, però pels seus interessos és
perillós no pagar i més ara que fa uns
quants anys.

Si una persona no declara i és de-
tectada li vindran requeriments i visi-
tes d'inspecció que poden traduir-se
ta haver de pagar el que li correspon-
gui més les sancions pertinents, que
com a mínim són del 25%.

COLOM. - Aquí caldria insistir que
qui amb més facilitat pot ser detectat
és 1 assalariat, que és qui està més
perjudicat.

MOLES. - Sí, això en un primer
grau; hi ha, però, un segon grau per
detectar l'empresari. S'està portant a
!• pràctica un control per part d'Hi-
senda de compres i vendes, d'ingres-
M s i pagaments, que per mitjà dels
ordenadors permeten atribuir als em-
presaris la determinació de les bases.
Potser com últim reducte de dificultat
de determinació d'evasió fiscal en el
c&s dels professionals lliures. Pensem,
però, que una de les mesures urgents
Per la reforma fiscal va ser i'aixeca-
ment del secret bancari

Tot està controlat
Actualment d ministeri d'Hisenda

compta amb 1.000 inspectors i 1.500
"^inspector* que properament angi
fetntaran a la xifra global de 4.000,
«* quals compten amb «1 suport reno-
vador de la informàtica. Aquests." no-

fa que siguin detactablss fins I
aquell»* persones que no han de-

clarat mal que aquest any han de fer-
ho. El dia 31 de maig finalitza el ter-
mini per a totes aquelles persones
amb cognom de l'A a la £ que visquin
a la provincià de Barcelona per fer la
declaració, i el 30 de juny acaba el
d'aquelles que tinguin el cognom co-
mençant de la M a la Z, així com els
contribuents de les províncies de Giro-
na, Lleida i Tarragona. Aquelles per-
sones a les quals surti negativa la de-
claració tenen de temps fins el 31 de
juliol per presentar la documentació.
L'any passat de 400.000 declaracions
que foren .presentades només unes
40.000 foren positives a la provincià
de Barcelona; aquest any en aquesta
jurisdicció es calculen en més d'on
milió les persones que han de decla-
rar, de les quals un 10% aproximada-
ment seran negatives, la qual cosa vol

dir ara que Hisenda els retornarà di-
ners. Malgrat que «1 qüestionari que
cal omplir per fer la declaració té un
model senzill, per a contribuents amb
uns ingressos no excessivament supe-
riors al minim, l'omplir declaracions
s'ha convertit en un bon negoci per a
gestories i particulars habilidosos, de-
gut a la novetat que fet suposa. A
França, per exemple, «1 formulari és
molt més complicat encara.

COLOM* — Quan es va discutir
aquest impost sobre la renda de les
persones físiques a la Comissió d'hi-
senda de les Corts, van plantejar-se
dues filosofies entorn de si els mínims
havien d'ésser elevats o més aviat
baixos. S'elegí la segona opció, la qual
cosa suposa que una majoria agafarà
l'hàbit de declarar i les diferències ja
es regularan amb devolucions. •
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Generalitat i
diputacions provincials

'JOAN PRATS

El Decret de la Presidència és un retrocés respecte les decisions de la Comissió Mixta.

El decret del President Pujol pel qual la Generalitat assumeix la
titularitat de les competències de les quatre Diputacions de

Catalunya ha mogut molta polseguera, no sols pel seu contingut
polític sinó per la pròpia validesa jurídica del text. Joan Prats,

professor de Dret Polític a la Universitat Autònoma de Barcelona i
diputat al Parlament de Catalunya, en fa una anàlisi aprofundida.

Les diputacions provincials mai no
han tingut bona premsa a Catalunya.
I no podia ser altrament. Un país que,
com el nostre, ha unit sempre la lluita
per l'autonomia i la lluita per la de-
mocràcia, és un país irreconciliable
amb unes institucions gestades en els
temps de l'Estat de la Restauració per
al control d'una vida local basada en
el caciquisme i utilitzades després per
Frímo de Rivera com alternatives
«descentralitzadores» front a les rei-
vindicacions autonòmiques.
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Certament, les Diputacions provin-
cials foren també utilitzades pel na-,
cionalisme català tàcticament per dis-
posar d'una plataforma institucional
des de la qual continuar lluitant per
una veritable autonomia. La Manco-
munitat fou una fita històrica innega-
ble. Però no va suposar en absolut un
canvi de l'actitud catalana envers les
Diputacions.

És més, quan Primo de Rivera eli-
minà la Mancomunitat, ho féu amb la
idea d'oposar als projectes polítics au-

tonomistes una soludó descentralitzi-
dora que passaria per les Diputacions»
Aquesta és la idea a què respon l'E**
tatut Provincial de 1925: condexnn*
de l'autonomia i exaltació de la Dip3*
tació. I aquesta és la idea que repetí
ran tossudament el poder central i *&
seus juristes cada cop que emergí*
amb força el moviment autonomista
(«neoprovindalisme» de Garcia de Eo*
tenia; cBdgim administratiu especial
de Catalunya» de Fraga, manteniment
jurídic de les Diputacions si bé nomé*



QÜESTIÓ OBERTA

com a igestors» He S. Martin-Retorti-
Ho i la ÜCD).

Per tot això, els nacionalistes cata-
lans, proclamada la Segona Repúbli-
ca, actuaren sense cap vacil·lació:
van suprimir les Diputacions provin-
cials; amb llurs competències i serveis
procediren a dotar de contingut la Ge-
neralitat, i amb la finalitat d'apropar
la gestió administrativa als ciutadans,
es constituïren els Comissariats anà-
legs als actuals Serveis Territorials.

Durant el franquisme les Diputa-
cions van reemprendre Uur paper tra-
dicional d'instruments per al control
polític dels petits municipis. Mecanis-
mes com els recursos d'anivellament
de pressupostos, els plans d'pbres i
serveis i l'assistència tècnica munici-
pal han estat utilitzats fonamental-
ment amb aquesta finalitat. I altra ve-
gada, quan la crisi del franquisme
permetia albirar ja l'horitzó-autonò-
mic, els polítics i juristes centralistes
llançaren l'alternativa de les Manco-
munitats provincials, primer, i
després del seu fracàs, la política del
manteniment de les Diputacions din-
tre les Autonomies si bó com òrgans
exclusivament de gestió. Llur posició
•ctual podria sintetitzar-se així: 1)
ks Diputacions no poden extingir-se
jurídicament perquè Uur existència és
garantida per la Constitució i pel pro-
P> Estatut d'Autonomia (afirmació
aquesta que té un desmentit tècnic,
rotund i brillant, en el dictamen que
elaborà la Comissió Jurídica Assesso-
ra de la Generalitat. 2) Les Diputa-
Çons transferiran la titularitat de
Jurs competències a les Comunitats
Autònomes, però en retindran la ges-
tid o exercici, és a dir, subsistiran
^m aparella administratius propis i
aparats, si bé subjectes a la direcció
de la Generalitat.

^ s raons d'aquest entestament
Provindalista no són, realment, tècni-
Wes, sinó estrictament polítiques, i de
P^tica conservadora i de poca vola-
da- Per què es vol mantenir l'aparell
aoministratiu de les Diputacions coe-
*wtint amb els Serveis Territorials de
la Generalitat produint així una dupll-
Qfci administrativa costosa i obstacu-
«fcadora? 0 iper què es vol eliminar
aquesta duplicitat ni més ni menys
<Iue obligant les Comunitats Autóno-
m e a gestionar llurs competències a

é de les Diputacions provincials?

£1 sistema electoral vigent per a la
composició de les Diputacions és la
clau explicativa de la qüestió. La
«nostra» Llei d'Eleccions Locals, se-
guint les pautes del sistema electoral
de la Restauració, permet la merave-
lla política de donar a les forces con-
servadores el domini de les Diputa-
cions àdhuc en els casos que l'esque-
rra hagi estat guanyadora en l'àmbit
provincial. N'hi ha prou amb la prima
electoral descarada que es concedeix
als petits municipis i que després es
vol justificar des de demagògies
cpseudocomarcalistes» o atiant el res-
sentiment contra els mitjans urbans.

La situació és gairebé sarcàstica: la
dreta política que protagonitza a ni-
vell socio-econòmic un desenvolupa-
ment capitalista generador de dese-
quilibris territorials, un buidament
obligat de la força de treball comar-
cal, necessita tanmateix el vot conser-
vador dels nuclis que ella mateixa
converteix eh residuals en negar-se a
introduir els costos socials i els dese-
quilibris territorials en el seu esquema
econòmic. Les Diputacions li servei-
xen per aconseguir aquest control
polític de la vida local: des d'elles es
produeix una administració perfecta-
ment discrecional (emparada en l'eu-
femisme dels plans de ccooperadó» o
d'cobres i serveis» locals) dels fons pú-
blics, la manipulació dels quals per-
met de construir i mantenir la xarxa
del clientelisme local i cobrir amb el
favor públic éls vicis administratius
dels qui sempre manaren en els nos-
tres pobles.

I és evident que en aquestes condi-
cions, dir com el senyor Vidal i Gaio-
là, que «les Diputacions han prestat
serveis molt importants a les comar-
ques catalanes i llur desaparició im-
plicaria un buit que oi la pròpia Gene-
ralitat -podria omplin constitueix un
oportunisme tant més greu quant que
pronunciat per pretesos «sodaldemò-
crates» orgànicament vinculats a la
Internacional democristiana í a la In-
ternacional liberal. La confusió pro-
duïda sobre la qüestió és, doncs, con-
siderable, I així s'explica, per exem-
ple, que el senyor Puig Salellas - a
qui tanta consideració devem per
molts conceptes-, des de posicions de
pretès «ciutadà ras», digui que com-
prèn les reticències de les Diputacions
de Girona, Lleida i Tarragona a ser

transferides, alhora que punxa la de
Barcelona (l'única que ha aprovat
sense cap objecció les propostes de la
Comissió Mixta I) per suposades obs-
truccions ràpidament desmentides per
la pròpia Diputació.

La qüestió de les Diputacions ós
- greu per diverses raons. Si es mante-

nen serà impossible crear autèntiques
i pròpies administracions comarcals i
serà impossible organitzar la supraco-
marcalitat sobre l'àrea territorial exi-
gida per l'optimització dels serveis.
Certament, si es mantenen serà
només per raons de clientelisme parti-
dista/ car els criteris de racionalitat
administrativa en demanen també la
desaparició: is'ha pensat seriosament
en la irracionalitat que suposa mante-
nir dos aparells burocràtics diferen-
ciats —les Diputacions i els Serveis
Territorials de la Generalitat-, dues
funciona públiques, dos estils d'admi-
nistració, sobre un mateix territori i
en permanent risc de competència i
fricció?

El recent Decret de la Presidència
de la Generalitat del 15 de maig de
1980 no ha contribuït gens a aclarir
les coses: en realitat, constitueix un
retrocés respecte de les propostes de
transferències aprovades en el seu dia
per la Comissió Mixta, ja que aquelles
propostes incloïen la transferència no
sols de la titularitat ilnó també de la
geitió dels serveis de les Diputacions.
Les coses són així a desgrat de la pol-
seguera publicitària organitzada. Amb
aquest Decret no tols no s'avança cap
a la desaparició de les Diputacions si-
nó que se'n garanteix el manteniment
pràctic. Fins quan?

Vet aquí el quid de la qüestió. Els
socialistes no volem córrer el risc
d'esperar un o dos anys fins que arri-
bi la Llei de Règim Local. Especial-
ment després del programa de l'Estat
de les Autonomies i de la sèrie de
«lleis horitzontals» anunciades pel Go-
vern. Desvetllem com més aviat mi-
llor l'horitzó mitjançant una Llei de
transferència plena i urgent de les
quatre Diputacions a la Generalitat
Tots els partits coincidim que el Par-
lament de Catalunya ja té competèn-
cia per a fer-ho. Anem doncs per feina
i no ens arrisquem que una «llei horit-
zontal» o una vel·leïtat partidista aca-
bin collant el futur del Govern Local
de Catalunya.» ï?,
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DESPRÉS D'ANYS DE RESISTÈNCIA

El cant coral viu
CONXITA SOCIAS

Resulta paradoxal constatar que un fet tan viu a casa nostra com
és el cant coral no comptava fins ara amb pràcticament gens de
bibliografia. A partir d'ara, tanmateix, ja es pot dir que el cant
coral té finalment un primer treball: «El cant coral a Catalunya»,
llibre de Pere Artís i Benach publicat per Editorial Barcino.

Els estudiosos del tema poden afe-
gir aquest títol a les biografies ja pu-
blicades dels mestres que han tingut
importància en el cant coral. Convin-
drà però, que parlem una mica del
que ha significat a Catalunya el movi-
ment coral i del que ós avui, fonamen-
talment a partir del llibre de Pere.
Artís.

L'autor de «El cant coral a Catalun-
ya» és de Llorens del Penedès i ben
aviat es vinculà als àmbits musicals i
corals, on ha exercit tasques de pro-
moció i organització. Actualment és
membre de l'equip directiu del Secre-
tariat dels Orfeons de Catalunya 1 as-
sessor de l'Escola de Pedagogia Musi-
cal. En la publicació del seu llibre hi
han col·laborat decisivament la Fun-
dació Güell i la Fundació M.a Fca. Ro-
viralta.

—Parli'ns una mica del seu llibre.
—Cal indicar que està centrat en

un període temporal concret, entre
1891 i 1979, i he triat aquesta data
inicial perquè ét la de la fundació de
l'Orfeó Català i, amb ell, de la consti-
tució de diferents entitats de veus
mixtes.

Un primer pas

Queden doncs fora d'aquest estudi
entitats corals importants també en
algun moment de la nostra història
musical, com els Cors de Cl avé, de
tant d'arrelament en el moviment
obrer del segle passat 1 primers de l'ac-
tual, i les corals infantils, importants
també per la seva tasca pedagògica.

—El llibre es una primera aproxi- g
madó, no definitiva ni exhaustiva, a |
fi de donar a conèixer l'estudi del |
cant coral. S'estructura en tres perío- 5
des. El primer, jo l'anomeno de cGrei- 5
xença i plenitud» i dura fins la guerra
civil; el segon ós «La catalanitat resis-
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tant» 1 arriba fins el 1958; finalment,
el tercer bloc és a partir de la dècada
dels seixanta, amb la incorporació de
nova gent. S'acaba amb un epíleg de-
dicat a l'Escolania de Montserrat,

com a institució de la qual han «trtit
noms importants en el món mustetl
d'avui, com el propi Salvador Mas.

L'estructuració és perfectament 16*
gica. La creació i enfortiment da kt
entitats corals durant el primer terç
del segle XX va lligada a un fortíssim
sentiment patriòtic i un ideal de Cata-
lunya que fa possible que els orfeons
esdevinguin una realitat puixant. du-
rant la postguerra, el cant coral és fio
lloc més de resistència al «Nuevo Es»
tado» que hom va pretendre imposar
als catalans. A partir dels seixanta,
tot i tenir encara un simbolisme im-
portant, les entitats corals varien uns
mica i deixen de ser substituts d'al*
tres organismes per a dedicar més al
seu esforç a la música. .•{••%:•

-Quines han estat les fonts per a
elaborar el llibre? *,*

Pere Artís i Benach, l'autor del llibre



-Bé, el treball ha estat una pere-
grinació gairebé dramàtica a les enti-
uu per a remenar-hi els papers. Gal
tenir en compte que arran de la gue-
rra, les entitats van perdre quasi tots
tli arxius. Per tant, la font bàsica ha
tttat l'Orfeó Català, car en ser propie-
tari del Palau de la Música, va poder
itlvar ell arxius.

-Quina és la panoràmica actual
del cant coral?

-Crec que ens trobem en una fase
de transició. La gent s'adona que cer-
tes feines de suplència ja no són ne-
cessàries. Malgrat que encara avui,
imociona tant sentir «El cant de la
senyera» com quan es va interpretar
per primera vegada al Palau, sense
que figurés al programa, i amb tot-
hom esperant-la perquè havia corre-
gut la veu... Ara cal fer més èmfasi en
l'aspecte musical. Molts cantaires ha-
vien entrat als orfeons fonamental-
ment per servir Catalunya. Ara cal
que s'incideixi molt més en la qualitat
musical. Aquest ha estat el gran mèrit
i la gran servitud alhora del movi-
ment coral, haver treballat amb gent
poc preparada que potser ha avançat
musicalment gràcies a això.

Moviment
en plena vitalitat

-Com està organitzat el moviment
coral?

—Les entitats corals catalanes s'a-
grupen en una organització que es diu
el Secretariat dels Orfeons de Cata-
lunya. Aquest és el continuador del
que abans de la guerra, el 1918, fou
la Germanor dels Orfeons de Catalun-
ya. Dins del Secretariat s'hi apleguen
128 entitats amb un total de sis mil
cantaires. Cada coral té la seva pròpia
organització. Unes demanen per a
ingressar-hi més coneixements que al-
tres. En total, es comprova una vitali-
tat molt notable, com ho demostra el
fet que, de- 103 entitats, 30 tenen
menys de deu anys d'existència, i 25
entre deu 1 vint-i-cinc.

-Com ós el moviment coral infan-
til? * • . - •

- É s força important. En l'últim
aplec celebrat al Pavelló d'Esports
van reunir uns quatre mil infants.

- E s fan aplecs de les entitats co-
rals?

—Les entitats, per a major eficàcia,

estan repartides en delegacions co-,
marcals i aquestes són les que fan el
seu propi aplec, generalment un per
any. En alguna ocasió ens hem reunit
totes les corals, com el 78 aniversari
del Barca, però han estat escasses.
D'altra banda, al marge del repertori
conreat per cada coral, hi ha el que

•en diem «repertori comú», obligat per
a totes les entitats, a fi que en els
aplecs es puguin cantar, conjunta-
ment. S'estableix cada any.

El repertori és tan extens que fóra
inútil mirar de ressenyar-lo. Direm
que inclou títols de polifonia profana i
religiosa, barrocs, clàssics, populars
catalanes, espanyoles, estrangeres,
contemporànies, espirituals, etc. Algu-
nes corals amb més possibilitats, com
ara la Coral Sant Jordi o la Cantiga,
col·laboren amb obres simfònico-co-
r a l s . i -• .•'•••• \ \

En definitiva, el cant coral és, com
hem vist, el complex resultat de la
confluència de factors musicals, cí-
vics, polítics, sensibilitzadors... El
cant coral és un fenomen ben viu, a la
recerca constant dels nous camins
més adients al nostre temps i al futur.

Cada dia més a prop del primer

Perquè som l'altra manera
de veure les coses
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La col·lecció que novam poder llegirà lescola.

Els darrers llibres publicats.

N.° 37
Preu

175Ptes.

JQ\N
PUIG

I FERRETER
TEATRE,

us vaucus CMO rt u I/TOMRIIA

MANUEL
DE PEDROLO

TOTES
LES BÈSTIES

DE CARREGA
n

IB l « U » l OMS t» L* UTDIATUIA OOMAS*

N.° 38
Preu
260 Ptes.

Puig i Ferreter (1882-1956), poeta
en l'adolescència, es dedicà poste-
riorment al teatre, on assolí èxits
importants i va ser considerat per
Josep Maria de Sagarra com el
gran valor del nostre teatre". S'in-
clouen en aquest recull Aigües en-
cantades (1907) , La dama enamo-
rada (1908) / El gran Aleix {19 \ 2).

DE VENDA A TOTES
LES LLIBRERIES

Aquesta novel·la — considerada
com una de les millors de l'autor—
narra, simbòlicament, l'opressió
d'un poble, aclaparat per una buro-
cràcia inhumana i absurda, i,
alhora, la seva voluntat de super-
vivència.

SUBSCXIVIU-VOS-HI!
.|lj>OJ

«MtMM'·i l inl iml-t i i · tni lMtklMnCMH'
iiWx» iiiimiiiiioiiMii»»>iiilali«u

Es una aportació de

...... , _.. ,..^ . JüíiSt0£tt(®)@É
a la nostra cultura.



LLIBERTAT, LLIBERTAT, LLIBERTAT!!!

Jordi Llimona i el seu
Jesús de Nazaret
MONTSERRAT MINOBIS

(Hom pot donar diverses interpretacions a qualsevol esdeveniment històric. Tot
esdeveniment resta sempre obert. L'obertura forma part de la seva naturalesa.
Així mateix fou, i és, amb l'esdeveniment de Jesús. En l'obertura interpretativa
de l'esdeveniment de Jesús i el seu missatge. Més exactament i més pregona-
ment és la paraula de Déu que s'expressa en Jesús, el fet que Jesús sigui la per-
tona en qui Déu s'ha automanifestat als homes. «Qui és aquest?», es pregunten
eli deixebles (Me. 4,41) i ens continuem preguntant nosaltres...»

Evidentment aquestes
paraules no són meves. For-
men part del llibre d'aquest
home, d'aquest frare ca-
putxí, alt, prim, asceta; que
porta ulleres i que darrera
d aquestes ulleres et mira
un bon xic seriós i amb un
bon munt de murrieria, tal
com la càmara l'ha captat i
vosaltres podeu contem-
plar. Arribant al convent,
<als Caputxins de Sarrià», el
so de les campanes ens rep.
(Continuaran sonant al llarg
de la conversa.) Dóna la
sensació que ens trobem en
un altre món. Petit i reclòs
món d'habitació d'un frare
caputxí, (ün lavabo, una
aula, un llit i llibres, molts
llibres conformen el nostre
eotorn.) Tots els seus lli-
bres, almenys els darrers,
han suscitat vives polòmi-
?ues; especialment dins el
fflón eclesiàstic i, molt espe-
cialment, entre la Jerarquia
eclesiàstica. Serà o no serà
en Jordi Llimona «L'enfant
^rríble de l'Església catalana?

-No sé pas si hi han «enfants terri*
pel món. Jo no m'hi considero

?**• No sóc massa ni «niant» ni «te—
'rtb!*». A més tantes d'altres persones
taoan un pensament que és indepen-
dent i un sentit crític qua no asta dit-
P°**t a subjectar-se en uns prejudicis
1 p«r tant, també exposa les seves

I això tant en l'Església català-
&* com a les d'arreu del món. No es
tracta de ser «snfants terribles» sine
?&• cal donar una visió oberta dt tes
co*·t. una visió critica i, a vegades

Un bon xic seriós i amb un bon munt de murrieria

assumir la llibertat. I s'ha acabat
—Ets conscient, però, que cada ve-

gada que escrius i et publiquen un lli-
bre, aquest genera polèmica?

- E l meu intent no é* paí que gene-
ri polèmica; sinó que genera qüestions
que demanen» per la seva banda, ret-
posta. El meu intent no és pas que els
«senyors tradicionals» pensin com jo,
ni que la Jerarquia eclesiàstica, pensi
com jo; però si que es plantegin la
qüestió. N'hi han moltes de planteja-
des i sense resposta. Aquest llibre meu
planteja qüestions que ja varen ser

plantejades t començaments de segle
amb el modernisme i que vàim ser j
eliminades a base de clatellades I, per f
tant, no veren pas ser resoltes, Jo In-
tento que l'Església les amaneixi i
que doni una resposta que sigui mini-!
mamant vàlida, sincera i ona aproxi-
mació autèntica de la veritat, tai com j
és, sense por; la veritat sempre ens I
acosta a Déu, sempre ve de Déu i
sempre ens fa lliures, com va dir el
mateix Jesús. * • ' '•'.. * -' ,1- •* ••- •••

-lliures... llibertat., aquesta pa-
raula ens anirà acompanyant tota
l'estona; és com el tleit motivi que re-1
flecteix l'autèntica personalitat d'a-
quest frare caputxí Jo em pregunto, i
et pregunto, per què penses que has I
d'explicar a la gent que penses dJfe- í
rent. És a dir, que el que expliques no
pertany a la tpura ortodòxia»?

-EpI Però és que el meu pensa-;
ment és un pensament molt comú * ,
molta gent Jo el que faig és assumir \
les inquietuds de moltes persones 1 les -
meves, naturalment I d'altres teòlegs 1
1 pensadors. I que tant en el camp è-,j
tic, com en el camp humà o social o <
politic 1 en el religiós és un pensament j
que dura en l'ambient El que pasta j
es que moltes persones ho penses pe-j
rò no ho diuen per por; jo tinc el co-
ratge de dir.-ho. \ .. * '

-Mantenir actituds coherents amb '
el que es pensa 1 amb el que es creu i
en èpoques com la nostra es fa ben ,
difícil, tanmateix, Com es pot conti*
nuar essent fidel a unes opcions de fe, 'j
d'estat religiós? * *

—Vols dir continuar essent frare? j
-Exactament (Encara no ho acabo

de dir, sorgeix la resposta ràpida, se- .
gura.)

- £ s dar que si que es fa difícil. Jo
tinc immensos problemes (n'he tingut
sempre). En la meva època ortodoxa,
just acabada la carrera sacerdotal es-
tant • Olot ja vaig tenir conflictes
amb el Bisbe de Girona. No és que si-
gui un home conflictiu; sóc un home a
qui 11 agrada la veritat i que sóc tin-
cer enfront de la veritat i quan assu-
meixes la veritat i la llibertat..

-Novament ens trobem amb el
gran tleit motiv» del F. Jordi llimo-
na». . " •-<•:. .: ,

- . . . doncs mira, topes. I no és pas
que jo vulgui topar, són ell altres qui
ho fan amb mi. Que respectis la lli-
bertat dels altres, 1* llibertat d'ex-
pressió í d'investigadó». que apHquin
allò que la mateixa Església predica.

Llibertat. Què entens tu per liiber-|
tat? * * - - \ :•• , - ; • - ; ' • : " / • f
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—Éi una paraula immensament
difícil de definir i fins 1 tot d'analit-
sar; la llibertat per a ml és una reali-
tat positiva que surt del fons de l'es-
perit de la persona 1 que permet a
aquesta persona determinar-se d'una
manera fent-la mestressa d'aquesta
determinació. Jo, fa molt temps que
he assumit la llibertat i és un dels més
grans dons que hem rebut de Déu i
al qual ham de ser fidels; per això dic
el mateix que varen dir els Apòstols a
les autoritat* religioses d'Israel «pri-
mer s'ha d'obeir Déu que no pas els
homes».

-Penso que el llenguatge utilitzat
es fa difícilment entenedor per a la
gent senzilla, per al poble (utilitzant
una paraula avui de moda), per a la
gent que, tenint fe, la seva fe resulta
primària i no arriba a copsar, en tot el
que valen, aquests raonaments teolò-
gics... Fer això jo em pregunto si ets
conscient que la teva obra, aquest teu
Jesús de Natzaret, no els arriba?

-Oh, em sap molt greu que no els
arribi; però ja sa sap, en aquest món
hi ha nivells 1 nivells. Jo no he fet pas
una obra científica que costi d'enten-
dre per a una persona, diguem-ne co-
munament il·lustrada, o que tingui
necessàriament una carrera teològica
o bé civil. Es clar, també hi ha perso-
nes que no arriben a aquest grau; em
sap molt de greu que no hi arribin pe-
rò bé s'han dir aquestes coses.

-Teoritzant, teoritzant em dóna la
sensació que no sabem prou coses de
Jordi Llimona. Sabem, però, què ós i
força què pensa, però no sabem com
va arribar... o per què es va fer frare
caputxí...

—Ben senxill: perquè tenia fe. I
perquè creia que com a home de fe se-
guiria aquell camí, per una banda
conseqüent amb aquesta fe i, per al-
tra, d'una dedicació plena a aquesta
fe, i per aquests camins hi vaig arri-
bar. Es a dir, en la recerca, en la per-
caça de l'Absolut, 1 vaig triar els ca-
putxins en comptes d'altres perquè fo-
namentalment la meva vocació sacer-
dotal —que encara tinc i si tornés a
començar tornaria a ser sacerdot—
estan molt lligats amb la nostra terra,
perquè hi tenia una relació i perquè
Sant Francesc era una figura molt
simpàtica i el frandscanlsme, també.

Una visió de Jesús de Natzaret
diferent?

—Simplicitat... Com és el teu Jesús

El meu Jesús de Natzaret és un home que té una gran experiència religiosa...

de Natzaret? Ens en dones una visió
diferent?

- É s clar que és una visió diferent.
És una visió diferent de la tradicional
dintre de l'Església. El «meu» Jesús de
Natxaret és un home que té una gran
experiència religiosa en el baptisme,
que copsa Déu com a Pare, això el
grava profundament i que aleshores
proclama, no solament Déu com a Pa-
re, sinó que, conseqüent amb això,
proclama el perdó de Déu donat per
endavant; el perdó universal procla-
mant alhora l'Amor Universal, un
amor compromès que exigeix la justí-
cia i la igualtat dels homes, que exi-
geix el respecte a la llibertat i l'as-
sumpció d'aquesta llibertat.

—El pròleg de Jaume Lorés parla
de «reinterpretadó» de la figura de
Jesús. Vols dir que això no c o m m o d o -
na molt la gent?

—Oh, commodonar. . . Però é s que
la gent vol estar molt tranquil Ja. . . I a
mi em sembla que en aquest món no
hem pas vingut per estar tranquils, si-
nó per ser persones. I ser persones
ens demana assumir les nostres res-
ponsabilitats i, una d'elles és trobar la
veritat.

—Entenc, doncs, que tenir fe no
vol dir acceptar passivament una cosa
que ens vó donada... (Com en tantes
d'altres ocasions al llarg de la conver-
sa encara no he tingut temps de for-

mular el meu raonament, o la mev»
pregunta, que j a en Jordi és llança i
la resposta.) <f~

- E s tracta de respondrà poiitirt-
ment a la crida de Déu sigui on ti|at
aquesta crida. Això és tenir fe. Certa-
ment és un do de Déu, però, també*
depèn de la nostra obertura, ds la
nostra s i tuadó , de no tancar-nos i
aquesta crida, a aquest pas de l'mot*
rit, a aquest pas de la grada . Un*
anàlisi autèntica de la fe bíblica Hues
d'anar a cercar en la mateixa Bibl l s t
per tant, sempre o moltes vegades s s
aquest món catòlic i en el món nostre
ocddenta l hem lligat la fe amb la Ideï
grega de la fe, que és una idea intel·-
lectual, com una afirmadó que fa te
nostra intel·ligència respecta una verí*
tat que supera les nostres possibil it i»
humanes . |

- L a rebutges aquesta definició in-
tel·lectual? I

- B é , totes les coses sempre taot*
ona part de veritat, aquesta també 1*
té. El que entenien els homes de la Bt*
blia per fe, era fer-se fort en Déu, con-
fiar en Déu. |

- . . . Vols dir que l'hem perduda»
nosaltres, aquesta fe en Déu? |

- S i , forca, forca... i
—Mentre h e m anat avançant en i*

conversa, les remors que ens acom-
panyaven i que es filtraven a través

•de la finestra oberta de l'habitació
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h&n anat canviant. Si, en principi era
li remor habitual d'un pati a l'aire
lliure, campanes, ocells... ara, s'hi
hac afegit i, ben sorollosament per
cert, veus infantils, de la mainada,
que espera la seva hora de catequesi.
La mainada...

-Pretens en el teu llibre fer de re-
vulsiu?

-El que intento és que les persones
ifiumeixin les coses com són. I des-
mitologitzar.

-Jesús no ha de ser un mite per a
nosaltres?

-Un mi te I D'entrada no és un mite
perquè ós una realitat hisòrica, però
•1 que no hem de fer és mitologitzar la
figura de Jesús. És a dir, el llenguatge
mitològic ós un llenguatge vàlid per-
què a través d'ell expressem realitats
que ens transcendeixen i que amb el
ooitre llenguatge simplement lògic no
podem expressar. El que no es pot fer
èi absolutitzar aquest llenguatge mi-
tològic. És a dir, donar-li un caràcter
substancial.

-La figura de Jesús ós presentada,
gairebé sempre, com una figura divi-
nitzada. Intentes tú recobrar la figura
de Jesús-home?

- E l Jesús de la història. El Criït de
la fe és vàlid, i naturalment, jo hi crec
en el Crist de la fe. ün Crist Ressusci-
tat, un Crist que és expressió d'auto-
comunicació de Déu amb els homes,
un Crist de salvació... I que té una
missió i la compleix. I que fa un lliu-
rament total de la seva persona en bé
dels homes i això naturalment és tot

, bo. Però aquest Crist de la fe fóra un
simple mite si no es recolzés en el
Jesús de la història. I en tant que
existeix un Jesús històric, humà, que
va viure i que va ser home, plenament
home, doncs... aquest Crist de la fe té
un valor i, té un valor per nosaltres
salvíflc i exemplar.

—Sincerament, a mi em preocupa
(ja ho he dit abans) que no tothom
sigui capaç de copsar tot el que pre-
tens dir a través del llibre... Com di-
ries que ha de veure, la gent, aquesta
gent, la figura de Jesús?

- A l final del llibre ja ho dic en un
resum que és ben entenedor. La figura
de Jesús és aquell home ple de Déu
que t'ha donat d'una manera total a
la invitació de Déu i que com a ple de

Déu és expressió, per tant paraula de
la voluntat talvifica de Déu i de la te-
va voluntat reveladora. I que procla-
ma Déu com a Pare, que proclama el
perdó de Déu donat per endavant, no
condicionat a un acte expiatori sinó
simplement condicionat a la nostra lli-
bertat, a la nostra conversió: que pro-
clama la salvació, com una oferta de
llibertat i d'assumpció de la nostra
responsabilitat lliure i que proclama
l'Amor Universal, compromet. Com-
promès en la construcció de la justí-
cia, compromès en la construcció d'un
món que sigui més humà. I que pro-
clama, evidentment, una esperança
d'eternitat. I, que més, Ressuscita.
Ara ja es diu què significa la Resu-
rrecció. Jo crec que Jesús ét realment
vivent en la dimensió de l'Eternitat,

—Aquest és el Jesús de Natzaret
d'en Jordi Llimona. Amb tot el que
ens ha dit, amb tot el que ens planteja
en el seu llibre, sorgeix la pregunta:
Aquest és, també, el nostre Jesús? De-
pèn de cadascú, naturalment, la res-
posta. •

Text: MONTSERRAT MINOBIS
Fotos: PILAR VTLADEGUT

MÚTUA PREVISORA BARCELONA
Central: Plaça Tetuan, 3. Barcelona-10 Telèfon 245 67 00 (5 Untes)

LENTITAT COMUNICA QUE. D'ACORD AMB LES DARRERES DISPOSICIONS ESTATUTÀRIES. HOM POT SUBSCRIURE
LES SEGÜENTS PREVISIONS AMB ELS UMITS MÀXIMS INDICATS.

VELLESA : 25.000 pessetes mensuals, revaloritzables en un 5%. anual.

INVALIDESA : 10.000 pessetes mensuals.
ALTA CIRURGIA : 225.000 pessetes d'indemnització màxima per intervenció quirúrgica.
HOSPITALITZACIÓ: 2.5O0 pessetes diàries en cas d'intervenció quirúrgica.
SUPORT : 10.000 pessetes mensuals a favor del cònjuge.
ORFENESA : 10.000 pessetes mensuals a favor de cada fill.
SOBREVTVENCIA : 10.000 pessetes mensuals a favor dels pares. *
DEFUNCIÓ :1.000.000 6 2.000.000 de pessetes d'indemnització única, per mort natural o per accident, a favor .

del beneficiari. ..
ENTERRAMENT '.Pagament de les despeses que ocasioni l'enterrament dels associats inscrits dins d'aquest grup. , _,'.

. d'acord amb ei servei subscrit , '

Preguem a tots els associats o persones interessades que vutguín subscriure o ampliar qualssevol de les previsions descrites,
que s'adrecin a la Mútua telefònicament o bé per escrit, i rebran més àmplia i detallada informació.

Moltes gràcies.
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OFERTES

PROFESSOR-Intindint Mercantil, imb
nparièndi in impresa industrial, l'o-
fireix per a cirrec di responsabllitst
en edmlnistridó I comptabilitat, Es-
crhrfu i STOP L'HORA FM. 83.

NOIA 20 any» t'oftraix per i qualse-
vol treball qui litigui m contacti
amb infants i Puiricultura. Tireia T.
318 93 81 STOP LH0RA Ref. 81 .

Noia 18 anyi pir consulta mitgt o
similar només matins (Batxillerat BUP
i COU). Sou a convinlr. Truquiu dl 8
a 12 24945 38 Núria o escriviu a
STOP L'HORA. R«f. 49.

Estudiant nivtll universitari 3ar d'In-

dustrials i Uicsndat in Filosofia i Ue-

tres. fan clissis particulars d*EGB i

BUP. Escriviu STOP L'HORA Rif. 71 .

Telefonista amb expiriínda s'oft-
nix. Sou • convsnlr. Truquiu
311 18 98 Maria o escriviu a STOP
L'HORARef. 98.

Grafista amb 7 anyi d'experiinda
s'orereix T. 308 72 15 o escriviu a
STOP L'HORA Rai 56.

S'ofireix noia 18 anys pir a guar-
diría curs complert dl putricuhure
sou a convtnir. Truquiu a Elsa T.
334 31 89 tot al dia o iscriviu STOP
L'HORA Rif. 50.

S'ofireix noi 18 anys amb coneixa-
mmts estilí escrit par i adminlstra-
tiu. Timbé litres feines qui calgui ca-
talà tscrtt. Zona Girona i comirca. Es-
criviu STOP L'Hora. Raf. 70.

Uicmciïda in Psicologia amb expt-

riincia proftssional in Escalar t Cllni-

cs carca ftina par • complttar jornada

(escola o compirtir dtspttx amb at-

tfas professionals) Tiltf. 389 00 56 o

STOP L'HORA Rtf. 74.

Fotògraf da 22 anyi amb aquip I
cotó. ictuslmirrt sinsi faina. a'oft-
reix par al qui sigui, no importa l i cal
far desplaçaments. Truquiu als ma*
tina. tal. 751 31 16 o tscriviu a
STOP L'HORA Rif. 99.

Noia estudiant dt 3ir. dt Mididna
s'ofireix ptr consulta mèdica o sem-
blant Par re firen ciïs truquiu al Tal.
333 17 87 o tscriviu • STOP L'HORA
Rif. 103.

COMPRES

Compro tots tls discos da BOBI La-
poatta. cantant francès ja mort i mas-
tre d'en G. BRASSENS. Escriviu STOP
L'HORA Raf. 88 indicant adreça o te-
lèfon. Contestaré tothom.

Compraria núm. 0 da L'AVENÇ i di-
virsos númiros atrasssts da HISTO-
RIA IB. Truquau al 308 05 86 da 8 a
10 dtl vespre. Santi. STOP L'HORA
Raf. 101.

Compraria Roulotta in bon astat. Piti-
t i , di duis plicis. Imprescindibli is-
tigui totslmint pagada pal n u proplt-
tsri. Pago al comptat. Escriviu STOP
L'HORA Rif. 105.

Vanda ptr mili moto Buftsco Ma-
tralla GTS nova (4.000 km.). Preu
125.000 ptis. Comptat. STOP L'HO-
RA Raf. 4 1 .

Grandiosa torra tipus xalat. Zona Pont

da Vallcarca. Suptrfldt parctl.lt 510

m2. edifld 1.000 m2. Façana a 2 ca-

rrtrs. 3 planta* més sotarrani. Garat-

gt. Jardí ampli amb piscina. AJra

scondicionaU Parquet. Prau 18 m.

Sansa sotarrani, 13 m. Condicions a

convinlr. Informació o visitat. T.

213 57 08 matins, Sri. Núria.

STOP L'HORA Raf. 9 1 .

A Cornsllà vanc o llogo local com-
post ptr tanda (50 m1.) I sòtan
(450 ml.) zona cèntrica c/. Edusrdo
Gibert junt Eduardo Clavi Trucar T.
377 01 38 o ascriviu STOP L'HORA
Raf. 48.

L'HORA -SrB§fl
PETITS ANUNCIS
L'HORA DE CATALUNYA ha craat aquasta nova •·oc!6 da p«trta .

anuncis com a sarvai als nostraa lactora. an al qual s'inclouan ofartas 1
damandas da traball. compraa 1 vandaa Intaroanvis, ato. Las ofartaa 1

damandaa da traball aaran gratuTtaa i podran gaudir d'un aapal an oada
cas. En als altraa oasoa al prau tarà da traa-oantaa (300) patsataa par

aspai. tn ais anuncis ni aniran forçosamsnt al n." da tarf. o da rafsréncla
da l'anunciant.

NO ES MANTINDRÀ CORRESPONDÈNCIA DES D AQUE8TA
REDACCIÓ

Las Insercions afactuadas dasda la nostra radaeciò aaran abonadaa al
comptat, las insercions fstss par correu aniran acompanyadaa paf taló o la
quantitat da pesMtss *n segells da oorraua.

VENDES

Mmorca. CAP D'EN FONT. Vmc par-
calli 740 m2. llum i aigua t 100
mitres mar i t l costat dt Binibica.
Tiiifonau al 254 34 02. STOP L'HORA
Rtf. 93.

Vanc fotocopiadora Cirton 5.000
amb dos anys garantia (valor orij.
750.000 ptss.) par 500.000 ptw,
pagament a corrvtnir. T. 217 0 6 1 8 .
Domèntc Ntbot Raf. 54.

Vtnda «tufs Butatntrmix. m o l 316
OS. gran. quasi novt. ptr 10.000
ptas. H. 803 80 39 o ascrivto a STOP
L'HORA M. 85.

Lfit nou mttall cromat Puja 1 baixi
accionat pals paus. Vindriï par 8.000
ptas. Sre. Uumi. TL 220 53 70 f i 1 •
1 STOP L'HORA Raf. 80.

b van parctUa 18.000 ptms2 •
bpluguss ds Uobrtgat prau a convt-
nir. T. Sr. Torres 3713819. STOP L'-
HORA Rtf. 45.

Vmc 2 butaques tapisadss an bon as-
tat Molt bé dt prau. T. 2 1 1 0 5 65.
STOP L'HORA Ral. mim. 79.

Vmc btàdata dt carreras marca
Zaus-Camptgnolo. tn bon tstat Pren
trenta mil oassatas. Escriviu a STOP
L'HORA REF 102 o t i l i fontu t l
7982802 da Mataré (Bara ta t ) da
dilluns a rivtndras dt 2 t 4 i ta 20
a 24 nores.

Vanc una tanda, tipus xalat mm
André Jamtt da 4-5 plaeu mà m
superfície dt 12 m1, amb 4fà*p \ »
espai par • cuina. Quasi novt j atfe
bé da prau. Truquw ai
803 80 39 d'Igualada •
STOP L'HORA Raf. 104.

DEMANDES

LLOGUERS

Llogaria masia (an bon tstat). No «*»
dt 10.000 ptss. Zonis indicativa*-. B
Ripollès, B Birgadé, La Barrotxa. 8
Montstny, ttc. Escriurà a STOP L'H*
re. Ref. 82 o telefonar al 2483951

Pagtria fins 15.000 ptssttas te A H
gutr minsusl pis ions Bxswt*
Escriviu a STOP L'HORA Raf. 37.

DIVERSOS

Ctfltrs dt redeió todal i
nial ptr a persones soles i ssosrtdss-
Ctrqui h ssvs partils. Mixima * * * •
shat Carrer Ewa,oor mim. 53, aatn-
S9i 4.» B-29 T. 3 2 2 4 5 52. STOP l v

HORA Raf. 100.

38



Manilla d'oros

«Crim
de Germania»

Després de la unanimitat eloqüent
del veredicte, els lectors esperàvem
amb atenció interrogant aquesta pri-
mera novel.la de Josep Lozano. Per on
aniran els tirs d'aquesta narrativa?
-ens demanàvem, interessats. El títol
del darrer premi Andròmina ens intri-
gava: cCrim de Germania» (1). Un te-
ca historicista? Serè al gust medieva-
lista dels romàntics? Tindrà intencions
de crònica? Es tractarà d'un paper di-
dàctic sobre la vella memòria col·lec-
tiva? Les preguntes no paraven
d enunciar-se, ja abans de la lectura.

Josep Lozano Lerma, en tant que
«criptor, no era cap desconegut per a
1 afeccionat llegidor de la nostra lite-
ratura. Continuador de la poesia cívi-
ca dels anys 60, va ser a les primeries
de la dècada següent, el 1971, que es
donà a conèixer amb un recull, «Foe-
J&es Home-terra» (2), d'un existenda-
^me més cristià que angoixat, huma-
nista i arrelat. Açò el va situar, amb
arribada antològica de cCarn Fresca»

•3) dintre la secció de poetes que te-
nien per model a Lluís Alpera, i als
Çals Amadeu Fabregat qualificà com
*£J seguiment del realisme». Aquests
tón, si voleu, els orígens literaris de
1 autor-narrador de tCrim de Germa-
oia». Orígens força significatius, ja
que al marge qüestions estilístiques,
les narracions actuals de Lozano dei-
*en. veure, com un dels seus atributs
°iés valuosos, un cert gust sensorial
j*} llenguatge poètic, tant en algun
jfcls relats (sobretot en les «Lletres a
•absent»), com en el tractament su-

rreal de certes imatges cruels i vi-
sualissimes. A destacar, doncs, com
d'un discret poeta «cívic» en pot eixir
un narrador imaginatiu i ampli de re-
cursos, més líric ara que no pas
abans. Les déus poètiques han esde-
vingut, així, material narratiu de for-
ça bellesa (el mestratge de J.L. Bor-
ges) a més d'expressió simbòlica, ori-
ginalíssima, de tota una sèrie de con-
flictes -diguem-ne, per simplificar -
col·lectius o nacionals.

Però continuem, encara, amb el
trajecte literari seguit per Josep Loza-
no. Trajecte, el qual, ens durà, i ja en
la prosa, al volum dels Malvarrosa-2
(1979) on trobarem una narració,
«L'Andreu» (4), d'un lirisme patètic,
dedicada al món marginal d'un crà-
pula de poble què se'ns presenta (una
volta llegida «Crim de Germania») com
la passa que ens apropa a una altra
de les característiques de la narrativa
de Lozano: el gust amarg, o regust
dolç, pels personatges perseguits, o
derrotats. Perseguits per la moral do-
minant, derrotats pel poder establert
Siguen aques.ts revolucionaris o bo-
rratxos, escriptors o homosexuals,
agermanats o moriscs.

«Crim de Germania» és, així, una
col·lecció de -metàfores/ Un recull
fragmentari d'històries i ficcions que
permeten, a més de la lectura descrip-
tiva d'un passat ancestral (La guerra
de les Germanies), una nova, i ben in-
teressant, lectura simbòlica. Per
exemple, «La mort de Vicent Peris»
pot interpretar-se com un correlat his-
toricisme del desencís polític actual,
tot i que tenyit d'un clam esperançat i
patriòtic que pretén'negar la derrota:
«D'ad una estona trobaré la mort, Els
meus fills, la meua muller... què serà

d'ella? La nostra il·lusió, els meus
companys... on quedarà tot d'ací una
dècada? Cal creure fermament en la
nostra lluita».

Així també, a «El debat», el moment
històric actual, el present de la lectu-
ra, apareix sota els mots «agerma-
nats», ai fem d'aquest passatge una in-
terpretació simbolista. Veiem com,
d'aquesta manera, la filiació social, i
el sentit patriòtic, potser fins i tot amb
afany proselitista, queden de mani-
fest, ben bellament, ai rerafons d'a-
questa dramatúrgia, tot conformant
una èpica que ens era inexistent en.
narrativa. •

«Crim de Germania». L'orgia dels
vençuts. L'èpic lament de la derrota.
El clam sensual de tota pèrdua. La
festa surreal de l'agonia. Els cadàvers
magnífics de la història. El plaer es-
perpèntíc de la mort. L'escriptura,
amb mots apassionats, del crim i el
genocidi. La memòria segada d'un ar-
bre. Les més belles paraules com a
venjança d'un poble desfet Tot açò, i
més que podríem afegir, és aquesta
novel·la/narracions de Josep Lozano.

I ja per acabar, només dir que amb
aquesta novella la narrativa dels 70,
al País Valencià, comença el seu
període de maduresa. Hom pot dir que
amb «Crim de Germania» s'ha arribat,
a nivell de País Valencià si més no, en
aquella fita a partir de la qual ja no
tenen sentit les provatures. Tant pel
tractament de la ficció, com pel domi-
ni de l'idioma.

(1) «Crim de Germania», Josep Lozano. Edit
Tres I Quatre. València 1980.

2. «Poemes Hometerra», Jotep Lozano. Ed.
L'Eixam; Alginau València 1071.

3. tCarn Fresca», Amadeu Fabregat. Ed.
L'Estel, Valencià 1974.

4. «L'Andreu» a Contes Malvarrosa-2, Ed.
Prometeo. Valènda 1979.
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LA CRISI DE LA CULTURA I LA LLENGUA

Tan perillosa com
la dinamita
ORIOL PI DE CABANYES

Temps de recapitulació, aquest? D'examen de consciència hauria
de voler dir, i no pas de claudicació. Ja se sap: hem deixat enrera
una etapa difícil, molt difícil, en què la mateixa dificultat ens
podia servir de coartada.

Quan catalanisme i antifranquisme
viatjaven plegats, en ambient enrarit
com el que vivíem, qualsevol objecció
que un hom pogués fer a la cultura
catalana -globalment batejada com a
«cultureta» per algun penques- podia
ser rebatuda, raons a part, en nom de
la santa germanor democràtica. Els
nostres «germans» d'expressió espan-
yola, els intel·lectuals vull dir, solien
solidaritzar-se amb un silenci com-
prensiu que els evitava d'esdevenir
còmplices del genocidi o bé, els més
agosarats, amb manta declaració d'a-
fecte fraternal que amb massa fre-
qüència disfressava la poc profunda
coneixença de la nostra realitat amb.
la frase de quedar bé i el copet a l'es-
patlla. Ara, però, la situació ja no és
la mateixa: hi ha llibertat, fins i tot la
llibertat d'anar-se morint d'inanició, i
sense possible queixa, que ja no hi ha
de què i mirar enrera és malatís.

És cert que una de les pitjors se-
qüeles que ens ha deixat en herència
el franquisme és la por d'acarar-se se-
renament amb una realitat que no és
com imaginàvem, o com voldríem. La
resistència a una agressió genera, en-
tre d'altres mecanismes d'autodefen-
sa, la supervaloració de les pròpies
forces. I tan perillós ós el miratge
fruit de la supervaloració com la de-
sesma resultant de la minusvaloració.
Contra això, ara que ja és possible,
l'únic antídot eficaç ós l'examen serè,
rigorós i metòdic de la realitat.

Els marges

Potser la principal virtut de l'arti-
cle Una nadó sense eitat una nadó
sense llengua? que confegí l'equip
d'Els Marges és, justament, aquesta
capacitat d'anàlisi en profunditat
d'un problema essencial, lluny d'a-
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priorismes tant com de simplifica-
cions gratuïtes. I és per això que ha
estat, darrerament, tan contestat. So-
bretot del cantó dels cofoïstes, més
que no pas dels possibilistes que s'han
mostrat en desacord amb les conclu-
sions polítiques que se'n dedueixen.
Però ja sabem que la realitat només
exagera quan la frivolitat se n'empa-
xa.

I és aquesta frivolitat, inexistent en
el manifest d'Els Marges, allò que
sembla haver mogut Patrícia Gabant-
xo a l'hora de confegir el seu potí-poú
amb pretensions d'escàndol que és
Cultura rima amb comfitura. Una fri-
volitat que, democràtica com se'ns
apareix, emparada fins i tot en la lli-
bertat d'expressió, farà inhibir segu-
rament cofois panxacontents amb
l'excusa que, tot plegat, no passa de
la tertúlia de cafè. Una tertúlia de ca-
fè, però, simptomàtica que, si de cas,
haurà de moure a reflexió tots els qui,
ni masoquistes ni rebentistes, sabem
prou bé l'estat de subnormalitat - i no
solament literària— on ens ha abocat
una colonització multisecular.

Perquè, val a dir, una radical dife-
rència podria establir-se entre les rat-
lles d'Els Marges i les de l'argentina:
els uns, des de dins, construeixen a
partir de l'anàlisi unes bases de redre-
çament; l'altra s'acontenta a destapar
l'olla de la decrepitud amb l'íntima
convicció que, en aquesta hora, és
també aquesta una tasca desmitifica-
dora necessària. La diferència, en su-
ma, que va del rigor intel·lectual al
periodisme del repòrter que desco-
breix mediterranis. Perquà ja ho
sabíem, que la nostra literatura és
una merda lligada amb un cordill —i
perdonin l'expressió—. Com sabem que
ho és la nostra economia, i la nostra
inexistent a penes dènda, i fins el

Q ens espanyolitzem deftmtivaxnemç
trèiem forces de flaquesa per millorar
aquesta realitat decrèpita que, maiffttt
totes les deficiències, és l'única nos&p*

nostre esport, i tantes d'altres CM*.
En som tan conscients com del fet qui
la colonització progressiva ha anc
fent minvar les nostres possibffititt
competitives. Competitivitat?^*
aquí: és el punt de referència alio qt»
compta a l'hora del comentari, i tBà
que orienta el treball d'anàlisi cap il
rigor o la frivolitat Els d'Els Msrgtf
mateix haurien pogut fer barrila vab
quatre anècdotes sobre els casteUsaJ*1

mes que fem servir usualment als nos-
tres pobles, o sobre les còmiquM si-
tuacions que genera la diglòssia, o~
Però, lluny de les anècdotes» anaüa®
les causes que han' provocat el des*-
quilibri lingüístic actual: manca à'í&-
titucions pròpies, allau immigratori!,
uniformitzadó del sistema de vida**
el món occidental. Una anàlisi delí*
literari feta amb el mateix rigor b*9*
ria ensopegat, segurament, b *
mateixes dades.

• . '

_____ Conclusions

contribuir a la millora i a la supera-
ció, que passa per una actitud encara
clarament resistendalista, ans per
deixar-se anar una mica més per
«quest desencís fomentat davant les
expectatives culturals - i doncs, polí-
tiques- que sota la dictadura havíem
imaginat. £Ens haurem d'acostumar,
per acabar, al fet que en si la nostra
literatura, la nostra cultura, la nostra
Identitat, migrada i trista com és, fal-

sa i d'opereta comparada amb les que
manen, no val l'esforç de la supervi-
vència? És que ens diuen això? £0 bé
ens estan aconsellant que en un estat
espanyol que ni en democràcia ocd-
dental no ha volgut o no ha pogut re-
soldre la seva plurinadonalitat no ens
decantem, inevitablement, cap a un
radicalisme que per a molts - i no per
als desencisats...— ós l'única sortida
de la crisi global, i per tant cultural, i
Uterària?;Preguntes*4fp||i|*|>!Kf t#| | |

'Afrontar la realitat

Si som una merda lligada amb un
cordill, que ho som, i perdonin, tenim
davant nostre el dilema de sempre, i
ara molt més cruament plantejat: o
ens espanyolitzem definitivament o
traiem forces de flaquesa per millorar
aquesta realitat decrèpita que, mal-
grat totes les deficiències, és l'única
nostra. Per no tenir, no tenim res, ja
ho sabem: només aquesta llargulssi-
ma tossuderia. Ahl, i la capacitat de
raonar sobre allò que una anàlisi se-
riosa ens ofereix. Que el futbol català
no hagi engendrat cap Cruyff i que el

Canigó no arribi ni a la sola de la «a--
'bata de l'Everest no ens ban de fer re- j
nundar a les nostres possibilitats en e|Éj
camp del futbol o del muntanyisme, ^
això que quedi clar. I el mateix |
podríem dir en el camp de la cultura |

r llibresca, és dar. Per no tenir, ni u n a
\ Premi Nobel no tenim, ni bcst-sellers í
de quiosc, ni revistes de barberia, ni I

I mitj a .< dotzena. de Romans' Jakobson, í
ni universitats de cine, ni biblioteques „
amb ordenador, ni programes d'inves-u
tígació nuclear... En una tituadÓ me|jj
diocro, és dar, tothom ós mediocre.' i
La Gabantxo sembla voler-hl posar I
èmfasi. Per mi, que he contribuït com i
un contertulia més al seu reportatge,
ja pot anar lent Que sàpiga, perd, que
no ens hi posarem pedres al fetge i j
que mirarem de no caure en el parany ï
de treure el fogó d'olla. Vull dir, de v
desvincular la Ueratura, i la cultura, /
del context on es produeix I de les J

* causesr que el condicionen. Perquè, |
com diu també Francesc Pi de la Se- J
rra, la «cultura és una paraula delica-
da, tan perillosa. com la dinamita*.
Aquesta és també una obvietat que,
no per això, ba de deixar de ser dita.
La resta, simplement, és seducdó a !
l'eutanàsia. B:í!tiÉ!IÉHÍÍÍÉiÉ9ÉÉ^iÍfi

de la Gabantxo

Les condusions del text de 1*
bantxo, potser més subUminals JJ*
explídtes, ens proclamen que la cwJEQ*
ra catalana actual és una com*»*
que ni els seus mateixos oficiant* #j
es creuen. Allò que temps enrertL*
franquisme ajudava a dissimula*! *
també a eixalar, ara que ja som J"*1

democràcia occidental —és ?*1*
l'argument— no ens hem pas
de reconèixer-ho. No pas, potser,

Llibres t _»ERE ANGUERA*

ROIG, MONTSERRAT: Per-
sonatges. Ed. Pòrtic. Pòrtic-
71,21. 323 ps.

Recull de 14 de les entrevistes fetes per l'autora a la Televisió, transcrites
literalment a personatges de la cultura, la política, l'espectacle o la vida ca-
talana. Clou el llibre una selecció dels comentaris d'articulistes 1 de cartes
d'espectadors.arran;de la seva wpressiófía§|i||i^

PIN I SOLER, J.: La famí-
lia dels Garrigàs. Les millori
obres de la literatura catala-
na, 30. 219 pt.

Una novel·la amb empenta i ben bastida, situada en el Camp de Tarrago-
na, en el moment de la crisi de la societat rural del XDC, en el pas del pagès
al proletari urbà. La destrucció d'una família de terratinents entre un pare
patriarcalista, un hereu cap-verd, un cabaler artista i una filla somniadora.
Un quadre de costums i alhora testimoni de l'ensorrada d'un model de pro-
ducció. ' • ' '' \ . V» '•' - -- • . • ' • • '" • ' • : ' • - •'•'**%

ALB ANELL J • L'amor ens Conjunt de narradons de to sentimental amb molt poca acdó perd amb
r o h i / , . f f /, . ' *" VA T o 1 o un text brillant, suggerent i atractiu. Històries d'adolescents i d'amor en un
retratava la nuesa. Ed. Laia. a m b i e n t d e p t d u d u t a L ^

a m b i e n t d e p t d u d u t a L ^ ^ g ^ p a r t d e l v o l u m « M Í , . ^ d e Ucantropiat/
Les eines, 5 9 . 133 ps . aplega un seguit de textos experimentals força interessants pel seu tracta-

ment.
PONS, J.S.: Cantüena. Ed. Un recull de poemes litics i de cant a la terra d'una gran perfecció formal

62 L'escorpí-poesia 5 6 58 d e l m é s important poeta rossellonès, que permet a l'accés del lector una

ps. • „ *:^.,z^;:'ïy» i; ̂ a^!^e^:^!d*^hÍ^^^^^^
FAULÍ, J . ; CONVERSES Deu entrevistes fetes entre 1971 i 1979 amb diversos personatges del

AMB DEU LÍDERS Publica- m ó n d e ^ c u i t u r a ° l a P0^^08 catalana, on exposen la seva vida i ideologia,
Hn u AÍ A %* * a***a+ a3BÍ> *l&*ne* aportacions poc conegudes, hi passen des de Gutiérrez Día2 a
«^ns aijaaia a e .Montserrat. $2^^ d 8 Ba4ia^a.=Triadú*^ï*«m^tt*^^
Biblioteca Serra d'Or, 26. 135 • #p&$&tíM'<M£$à^
p s . •..!' /•;. •;•'".•-• " ' • • : ' : r \ i ^ v - ~ ï v - [ j ' í ^ í í i ï m l ^ $ M M ^



Cultura en joc JOSEP MARIA CABANDELL

Els diaris de Feliu Formosa
Amb l'aparició del seu primer lli-

bre, cAlbes breus a les mana», a la
primavera del 1973, Feliu Formosa
degué sentir que la seva vida con-
viava la seva direcció i el seu ritme,
perquè poc després començava a es-
criure el seu diari (*). L'home de teatre,
l'espedalista en literatura aleman-
ya, el traductor, entrava en una no-
va vida, tal és la transformació que
se li devia produir en el seu si en,
passar a ser un autèntic creador, 1 ja
és sabut amb quina seguretat entrà
Feliu en el món de la creació poèti-
ca.

DOS FETS CABDALS «

Foc després es produïen dos fets
cabdals en la vida de Formosa: l'un,
la mort de Marí, la seva dona, es-
trictament personal. L'altre, la mort
del dictador, que compartia amb tot
el pals. El primer fet li produiria un
trasbals 1 un dolor que afectà no sols
la seva vida intel·lectual, com el lliu-'
rament a la poesia, sinó també la
quotidiana i de relació amb els al-
tres; sobre aquest fet escriví Feliu,
en el seu diari, algunes pagines ino-
blidables; sobre aquestes conseqüèn-
cies, el diari n'és ple de considera-
cions d'una admirable sinceritat
Crec que, el fet d'haver escollit poc
abans el camí de la poesia facilità a
Formosa enfrontar-se amb el fet
cabdal de la mort de la seva com-
panya: li permeté expressar el seu
turment 1 la seva desorientació, en el
diari i en el seu llibre de poemes, el
«Cançoner».

L'altre fet. la mort de la dictadu-
ra, té unes conseqüències més sub-
tils i menys visibles en aquestes anc-
tadons que van del 1973 a finals del
78. Fer a un intel·lectual, però, i més
encara si aquest està políticament
mentalitzat, com en el cas d'en Fe-
liu, és evident que aquell canvi polí-
tic havia de tenir conseqüències pro-
fundes en la seva vida i el seu pen-
sament En el Diari hi son copsades,
perd, de manera indirecta: com un
alliberament a un tipus de vida
menys encongit, mós obert Em pre-
gunto, en sordina, si algunes de les

transformacions de caràcter vital
que Feliu connecta amb la mort de
la seva companya no s'haurien pro-
duït també si ella hagués continuat
visquem, degut a la desaparició de
la dictadura i a l'entrada d'aires
nous en el pals.

«FERSONES VIVES»

En el Diari de 1973 observem que
Formosa se'ns presenta com un me-
ditador de fets culturals, de llibres.
En el que reprèn a partir del 1976
Feliu ja és un altre: no s'enfronta
només amb les obres dels altres in-
tel·lectuals, sinó amb les altres per-
sones: amb els amics, amb dones,
amb les seves filles, amb gent que
troba casualment Ell, que amb tan-
ta seguretat havia escrit que si acu-
dia als autors de llibres era perquè
taquestes persones són vives», cosa
que d'alguna manera suposava en
ell que les altres, les que el rodeja-
ven, no ho eren tant-de vives, ell
descobriria ara, en la nova etapa,
que els llibres no podien substituir
de cap manera la vida real, i que no
sols hi havia persones vives amb les
quals reladonarse, sinó que ell ma-
teix era i havia de ser una persona
viva: com a poeta, com a amant,
com a amic. Els llibres van deixant a
poc a poc més i més espai a aquestes
relacions amb els altres —prindpal-
ment les dones- i amb si mateix
-principalment amb el problema
propi d'un home tímid, amb dificul-
tats de relació amb els altres—. El
teatre el continuà interessant, i són
moltes i molt intel·ligents les seves
observadons sobre autors i muntat-
ges teatrals; també la literatura en
general i la poesia en concret Però
cel xnestiere de vivere» —per usar la
fórmula del seu admirat Pavese-
l'atrau més i més. Llegiu, per exem-
ple, les anotacions magnifiques so-
bre les seves filles, d'una admira-
bUissima contundènda; o les que de-
dica a les seves converses amb Car-
les Grau, amb les dones que ara l'a-
trauen... El Diari és molt impressio-
nant en aquest punt: en l'intent de
trobar el camí adequat a les dones,

un camí dialèctic, que les implica •
elles tant com a ell mateix. Quant no
es podria escriure sobre aquesta ves-
sant del seu Diari! És apassionant
aquest camí que es fa i es desfà, qos
avança i retrocedeix, que va mot*
trant a poc a poc la seva manera à»
ser mós profunda, la manera mét
profunda d'anar-se fent i realitzant
com a home. Í <>'•'-f«|

UNA GRAN CRISI

El Diari de Feliu Formosa é*
també atractiu perquè ensenya l'iti-
nerari d'una gran crisi espiritual
vital d'un home en els seus quarantt
anys —dels 39 als 48 per a ser exac-
t e s - . Feliu la mostra com una gran
desesperació i alhora com un naixe-
ment, on els dubtes i là incertesa són
més punyents que els èxits i les con-
questes, malgrat aquests hi siguin
consignats d'una manera indirecta/

El Diari és, però, molt més que ai-
xò. Per una banda recull molts es-
crits de creació que ell no ha volgut
incloure en altres llibres. Alguns
d'ells són esplèndids: aquells en ell
quals ens tradueix somnis que hi
tingut, o proses mós o menys t w r t ^.
listes, o contes plens d'humor i «*
descobriments de noves realitat!.
Perquè la nova etapa és també ét
crisi de relació amb el món, CUE&bJ*
realitat, i ara no és només la raó
—la Raó- la que impera; Felitt «•
lliura a noves tècniques i estils sens*
dogmatismes, amb el desig d'ésser
mós que no pas de seguir uns camins
prèviament determinats. Fer altrt
banda, el Diari ens tramet les sevtl
experiències com a contemplador cw
la societat de la naturalesa, de tos
emodons. ^

En Feliu Formosa la forma diari
adquireix tot el seu sentit de registra
de la vida, en allò que aquesta té
d'experiència í molt més en el qu0 té
d'íntim i de constant declinació i re-
naixement. Fer a dir-ho amb parau-
les de Walt Withïnan: «Això no és un
llibre; això és un home». -w;

• SI pm«nt vni&·r·fcl·. Diari* 1973-1971.
Ed. Uia. .. ·,*·-i
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Teatre

El «Grec 80», en
el disseny d'una
política teatral
ANTONI BARTOMEUS

Les campanyes d'estiu, aquest pro-
ducte que anem anomenant tGrec»
perquè ja hi som fets i perquò així ens
entenem, tenen, sens dubte, una mà-
gia especial. Una màgia que, arribat
•1 bon temps, fa que tots ens girem
cap a l'Ajuntament esperant noticies:
una llista, unes dades, uns criteris.
Tal vegada alguna sorpresa, que sem-
pre és bona quan comença a fer calor.
I el cas és que el fetitxisme és recí-
proc. També la Delegació de Cultura
de l'Ajuntament sembla conscient que
el «Grec» és una mena de prova per la
qual ha de passar, i que no li convé
tortir-ne massa mal parada. Pel que

Le drque Imperial del Theatre de La Courneuve, sota la direcció de Piem Constant,
serà un dels grans atractius del *Gr*c-80>. v< .-'-* -i Í -/M-.-{-.'! .:»?:?;«£.%p.: i^^x*r

sigui, és clar que la campanya d'estiu
és sempre l'acció teatral que té més
ressò, la que acumula més crítiques, i
la que és analitzada amb més subjec-
tivitat. El risc, doncs, no sempre és
calculable. *-• . • , . . -\> - .

Aquesta vegada, però, les coses van
amb una mica més de calma que
l'any passat, per exemple. Aleshores,
acabaven de renovar-se els ajunta-
ments i el de Barcelona es va llançar
a un tGreci arriscat (recordem, però,
que la temporada va assolir un èxit
popular segurament impensat) perquè
davant el dilema de fer-lo o no fer-lo,

va jugar la carta audaç.' Segurament
pensant que era la més «útil» per al
teatre i per à la ciutat, però audaç, al
c a p i a l a fi. t ;:•**'•'•• . , • * ; • ' • ' • • • ' r * ^ * ? '

Y Ara és diferent. En aquests mo-
ments, la temporada d'estiu és un ele-
ment més dins del disseny d'una polí-
tica teatral que la Delegació de Cultu-
ra té definida, i que ja ha començat a
aplicar. Serà una prova perquè tots
seguim volent-ho així, es veu. Però, en
tot cas, ningú no ho planteja com una
fiu fullada i suficient Encara que,
una vegada més, a la Delegació li in-
teressi no sortir-ne mal parada, j ^ - / -

• : * : '

ELS ESPECTACLES DEL «GREC-8Q»
r.'.V *»• i *

La temporada d'estiu es portarà a
terme des del dia 16 de juny fins al
30 d'agost, i la programació tindrà
Uoc en tres espais diferents:
Plaça del Rei

Actuacions de M.« del Mar Bonet,
Ham on Muntaner, Marina Rossell,
Francesc Pi de la Serra, Claude Mar-
tí i Cardavelia, Luis Eduardo Aute,
Companyia Elèctrica Dharma.

Pati de l'Antic Hospital de la San-
ta Creu

• Grup Trecatrec amb Delxeu-ms
ttr mariner, de Jaume Serra I Fon-
telles.
• Col·lectiu Ignasi Iglesias amb SI
Mtntidsr, de Goldini.
• Grup La Gàbia, la Vic, amb l a
cavalcada sobro el llac da Conjun-
Ça, de Peter Handke. .
• Col·lectiu Teatral Mayer amb

de ritnal p«r a Elactra, de Jo-
Palau i Fabre.

# Grup L'Olla, d'Arenys de Mar,
amb La Puntaire (Vü-go FldelU).

Ballets Heura.»

# Luis Falco Dance Company, de
Nova York, amb el mateix espectacle
presentat a Espoletto i Avinyó. :.-:,.

• Ballet Experimental deJ'Eixam- :

pla de Barcelona. ., -\-•-•*: 4.'

• Teatre del Rebombori, amb Dia '
Din. , . i •--. */« - •• 'V

Teatre Grec de Mon^uTo '- • , * » •

# Companyia Adrià Gual amb Ln
Bacants, d'Eurípides. Direcció, Ri-
card Salvat .

# Theatre de La Courneuve amb Li '
ttnjua Imperial Direcció,. Pierre
Constanc t »-:. -^...-. ...*. - v \.,~. _,•
# Dansa de Pong-San, de Korea.

# Esbart de Rubí : ,

# Grup de l'Escola de Titelles de
l'Institut del Teatre, de Barcelona, :
amb MUM Gloriosos, de Plaute.

# Kuova Compagnia dl Canto Popo-
lare, de Nàpols, amb l'espectacle
presentat a Sakburg..-$::•;• •-.-.-.̂ í;";-A-;

# Daxio Fo amb el seu espectacle
MUtsrio Bnfo.í^vtj:^»^*, i'^·tytC·:
# L'ombra d'on eopalta damunt
l'asfalt, amb textos de J.V. Foix i Se-
bastià Gasch, muntatge d'Hermann
B o n n i n . ; ; •- - , / . ; . - / . ' - ' . >•:;:•>•• 4

0 Joglars amb l'espectacle Laetius,

# Brau Teatre amb Bmè Tret. Di-
recció, Esteve 6rs«·et.».è^·ííl*jè?ií;í;
# Teatre del Trànsit, amb Beatles
contra Rolling Stonas. Direcció, Jor-,
di MesseJles. > . . ' i . . : ; . ; . : . ; ^ . : ^ ' , ? ^
# Grup d'Opera de Barcelona, amb
Rigoletto o H Tnivatlor·.f i; jH?f?(
# I el grup Comediants, que pre-
sentaran el seu úlüm espectacle, al

Companyia del Teatre Lliure. Mercat de les Flors.
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Infraestructura
permanent

Sense entrar massa en qüestions de
xifres, és evident que els serveis van
lligats a uns pressupostos. I, per tant,
la política teatral també. Segons els
números aprovats per 1"Ajuntament,
ei pressupost ordinari per a activitats
teatrals és de quaranta milions, quan-
titat inferior a l'esperada inicialment.
Ara bé, hi ha una altra partida, el
pressupost d'inversions (Infraestructu-
ra teatral, infraestructura de festi-
vals), que es pensa jugar a fons. Tot
això. perd. sotmds encara a la incòg-
nita de sempre: el pressupost de l'A-
juntament de Barcelona cal que sigui
aprovat a Madrid. És allò de les cons-
tants històriques. I hi ha tots els ne-
guits del món, com més o menys sap
tothom.

Diguem, però, que el propòsit és
anar a bastir una infraestructura per-
què el teatre tingui un marc institu-
cional propi de l'Ajuntament. Segons
això, els projectes immediats són:

# Teatre Grec: es tracta de fer-hi les
obres mínimes d'adequació que per-
metin una utilització més raonable;

per exemple, es pensa en la possibili-
tat de tapar el fossar.
# Carpa polivalent: degut a la man-
ca de locals i com a mesura provisio-
nal, s'adquirirà una carpa funcional
que si bé no serà itinerant, si que tin-
drà una certa mobilitat.
# Edifici del carrer de Sant Oleguer
(Nou Diana): sense que s'hagi de con-
vertir en «el* teatre municipal, aquest
serà un espai on s'hi preveuen activi-
tats diverses i on hi haurà, evident-
ment, -una sala per a teatre; tot això,
dins la futura zona d'equipaments de
Sant Pau del Camp.

Locals, grups
i campanyes

Aleshores, i dins del disseny esbos-
sat per la Delegació, la intervenció de
l'Ajuntament, pel que fa al teatre,
pensa centrar-se bàsicament en tres
apartats: locals, grups i campanyes.
Queda, doncs, fora del projecte crear
una Companyia Municipal, i tampoc
no es considera la possibilitat de sub-
vencionar muntatges concrets. Tenint
en compte les limitacions del pressu-
post i donada la situació actual de

l'activitat teatral a Barcelona, etern
que la millor manera de fer unt poü&
ca que sigui al mateix temps àmpüt,
útil i continuada, és atenent aqtitüi
tres apartats: *,.?,.
# Locals: s'ha establert una relació
de cinc locals (Cúpula Venus, Tettrt
Lliure, Sala Villarroel, Teatre Rsgfeii
Pere Lastortras) que entraran norma!»
ment en la distribució del pretupos
ordinari. *fe.»
# Grups: es pensa en aquells grapio
col·lectius que no tenen local i ep»,
per les qualitats ja demostrades, ofe-
reixen una certa garantia; entraria
en aquest apartat una miçja dotttni
de grups.
# Campanyes: l'Ajuntament ptait
seguir la seva idea de mantenir nas
presència teatral constant a la cUtttt
Això es concreta en el que anomeni
«campanyes» i que engloba manifest*
cions tan diverses com: la Coordini*
dora d'espectacles infantils, la cam-
panya de circ al carrer desenvolupa-
da fa poc, les també recents acta*
cions de «Comediants» al Tineli» In
Festes de la Mercè, la campanya dt
Nadal, la temporada del Grec, I »
campanya municipal de teatre infant»
al Romea. •

Encreuats núm. 60 JORDI FORTUKT

HORITZONTALS: 1. Consonant. No ha d'anar mai a l'ocu-
lista. - 2. Fa la mateixa feina que una sabata. - 3. ün capi-
cua ben estrany. Dit del pi que no és adient amb les circums-
tàncies. - 4. A totes les estacions té una sala. La seva aigua
és emprada en la fabricació de Colònia. - 5. Vocal. £1 que 11
falta a en Marti per mantenir sempre la posició vertical. Una
de grega i una de rodona. - 6. Mainada capaç de cometre els
actes més reprovables. Fa parella amb el pebre. - 7. Si no es
tapa. a 1 hivern passarà fred. El que mai no tenen els conduc-
tors d'autobusos. Vocal. - 8. Escriptor francès que tenia el
nas curt i aplanat. Cada vegada valen menys. - 9. El que
hom espera d "un ascensor. - 10. Tard o d hora se us separa-
rà del cos. Vocal.

VERTICALS: 1. Vocal. Consonant. La mateixa. - 2. S'en-
rotlla molt fàcilment. Vocal. — 3. Allò més feixista d'una oca,
al revés. Inspira el poeta. - 4. Pot ser hidràulica, de xocolata
o de pèl. ün xic d'abúlia. - 5. Vocal. Fer una barreja a fi 1
efecte de veure-ho tot més dar. al revés. - 6. Indica que 1 a-
cudit no era tant dolent Qui sap si tornarà. — 7. De Damasc
a les Medes. Us la donen tot dient servidora. — 8. Una de les
malalties més fastigoses. Son fuet i sa plana tenen fama. - 9.
Mot encreuat Hi solen treballar animals amb poca vista. -
10. Acostuma a ser molta forta després de dinar, a ple estiu.
De la reunió a la presó. - 11. El que fareu al caure a la pisci-
na. Excita la pituitaria nasal. - 12. Iode. Sofre.

SOLUCIÓ ALS ENCREUATS NÚM. 59 .

HORITZONTALS: 1. M. M. - 2. Congregació. - 3. Aturtt
Pols. - 4. Posar. raliF. — 5. C. Visigot - 6. Cinema. An«. "*
7. ceT. L. TIR. - 8. L. Amic Amu - 9. Estafes. E. - 10. ï*.
Milions. - 11 i 12. l . c t a . -

VERTICALS: 1. Cap. C. - 2. Motocicleta. - 3. Nu*. NE<
SE. - 4. Gravetat - 5. rariM. Mam. - 6. Et Saliflca. - 7»'í
G. Ri. Cel. - 8. Apagat Si. - 9. Colònia. O. - 10. Militar-\
ment - 11. Osf. S. :
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§ A més, a la tardor, s'intentarà de
itz una mena de mostra en la qual
participaran diversos grups de la dur
ui (Horta, TNC, Sants, etc.) amb un
«cajunt d'espectacles rotatius pels ba-
rris.
$ A tot això, finalment, cal afegir-hi
ZZÍ cua, segons la qual l'Ajuntament
ió pensa deixar de banda els cicles
Cavall Fort, ni cap qüestió puntual
que pugui presentar-se.

Arribats aquí, caldria dir que el cri-
teri de l'àrea de Cultura és que, si bé
zo considera feina seva salvar el tea-
tre, ti que ho és assegurar uns serveis
«atrals perquè a la ciutat hi hagi una
iniviiat tan digna com sigui possible.

tGrec-80»

La relació d'espectacles de la tem-
porada d'estiu és en aquestes matei-
ÏM pàgines. El risc, aquesta vegada,
re donat per la quantitat d'estrenes i
Mvetats que aplega. Amb un pressu-
post de vuit milions municipals, als
ï"-a!s. tal vegada, s'hi afegirà alguna
»?cnació encara no concretada, el
=eays que es pot dir és que la progra-
mació és ambiciosa. La presència de
?.trre Constant amb La Cirque Impe-
ri*! i de Dario Fo amb Miiterio Bufo,
MOS que, ells tots sols, poden justifi-
ca molts esforços; la presentació de
J* Bacanti, de la Companyia Adrià
p*l. i de Joglars amb l'estrena de
««lui; i l'atenció a tota una sèrie de
=^tatges sorgits en el país, semblen
147 les centres d'interès més atractius,
c M vol sintetitzar. Una manifestació
»equesta mena, però, és sempre con-
«cionada per factors imprevisibles.
« tot cas,,probablement el tGreo es-
Í5 deixant de ser un fenomen aïllat
^ que continuï essent una prova.

llibres, reyistes
i publicacions

leviatan

Astrologia

ESTEVE CABBÚ '•i

Vestigis de la tradició
astrològica en la vida actual

Els escrits dels antics ens assenyalen
el paper jugat per l'Astrologia dins lei ci-
vilitzacions del passat. Dins el màxim
auge de la civilització caldea, ella servia
de guia per les directrius d'Estat i ptr
l'agricultura, font econòmica i de vida
d'aquelles èpoques.

Els astres eran l'objecte d'un culta, no
tant com a divinitats, sinó més-aviat
com éls dispensadors de forces naturals.

Es en aquest sentit que, dins la Tradi-
ció, hem mantingut diades i festivitats
entroncades amb els moviments dels
planeu» i lluminàries del cel i la seva
significació respecte al curs de l'any.

De l'observació de la natura i els mo-
viments celestes es desprenen gran
quantitat d'analogies que ens porten a
una realitat Zodiacal.

Es produeixen 12 llunes plenes al
llarg de l'any. Són 12 els mesos de l'any
i 12 els signes zodiacals. Quatre les esta-
cions de l'any i quatre els signes tradi-
cionals de terra, aire, aigua i foc.

Set els planetes tradicionals i set els
dies de la setmana. Per l'Astrologia la to-
rra és fixa i els astres giren al seu vol-
tant, caminant per damunt les consteL-
ladons del Zodíac.

Tenim gent que creu que tot això és
absurd. Malgrat el sentiment de superio-
ritat dels nostres dies materialitzat amb
el manteniment de determinades cultu-
res i llurs ciències, utilitzem encara divi-
sions i conceptes Astrològics:
p.e. els dies de la setmana 1 la seva co-
rrespondència planetària.

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge

Lluna/dia
Mart/dia
Mercuri/dia
Júpíter/dia
Venus/dia
Saturn/dia
Sol/dia

Es en aque*t sentit que e Catalunya
tenim celebracions, diades i festes es-
troncades T"fr els simbolismes astrolò-
gics.

Amb el Solsticis d'Estiu -cada any—
iniciem les Festes del Foc i de L'Aigua:
Sant Joan, Sant Cristòfol Sant Jaume,
etc.
; Abans -però- finalitza un cícle que
tradicionalment ha estat vinculat a tots
els esdeveniments primaverals i que té
com a cloenda «La Diada de Corpus»,

La festivitat de Corpus es celebra el
dyous següent a l'octava de la Pentecos-
ta per a commemorar amb solemnitat
especial l'Eucaristia, o sigui el Pa Sa-
grat, de clar entroncament amb les anti-
gues representacions, ja que l'Església
va instituir la Diada a començaments
del segle XIV, una època plena de mani-
festacions dedicades als símbols de les
collites i de la vegetació en general De
passada esmentem les atribucions genè-
riques de Jópiter. Ens parlen per si ma-
teixes del d^ous:

JÚPITER: Expansió, moralitat i reli-
gió, protecció, fortuna, sort.

Als Països Catalans la festa arrelà a
partir del 1.318. Barcelona va ésser una
de les primeres ciutats d'Europa on es
va celebrar aquesta festivitat. Una de les
manifestacions més importants - s i no la
més destacada de totes— era la Procés*
só. Hi participaven tota mena d'animals
fabulosos, com ara són las muksses, les
àguiles, els lleons 1 els dracs. També hi
havia representacions humanes: Ge-
gants, caps grossos, etc.

Actualment, les noves disposicions
eclesiàstiques han contribuït a la desa-
parició de moltes d'aquestes festes popu-
lars, que, d'altra banda anaven en re-
gressió des de la supressió, el segle
XVIII, de la majoria dels elements popu-
lars.

Encara però, perduren a Sitges, Sant
Cugat, Argentona, els guarniments de
catifes -sobre tot de ginesta i clavell* ~
dels carrers del trànsit de la Processó.

A Barcelona persisteix el costum de
l'ou com bella. Es una anüquíasima tra-
dició que so té massa clar el seu origen.
Potser, en el fons, no era sinó una va-
riant dels jocs d'aigua que hom celebra-
va en aquests dies.
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Religió

Joan Isaac:
«Barcelona
ciutat gris»

JORDI GARCIA SOLER

Amb la publicació recent de Barce-
lona, duut gris, el seu darrer àlbum
discogràfic de llarga durada, Joan
Isaac no solament confirma clara*
meni la maduresa artística assolida
per ell temps enrera, sinó que te'ns
demostra com un autor i intèrpret de
cançons d'una categoria indiscutible.
Intimista, melangiós, escèptic, irònic,
líric, apassionat, càlid, vibrant. Joan
Isaac ha sabut bastir amb Barcelona,
ciutat grif una obra d'un pes específic
molt important, una petita obra mes*
ira dol gènere de la cançó popular.

Barcelona, duut gris té un mèrit
fonamental: és un disc en el qual la
cançó com a gènere assoleix fites molt
important. Això fa que, als set anys i
escaig de l'inici de la seva carrera
artística com a cantant. Joan Isaac es
situi a la primera fila de la cançó po-
pular catalana actual. I això no úni-
cament ni bisica pel fet d'haver pogut
comptar per a la realització d aquest
àlbum amb tot un seguit de col·labo-
racions molt importants —arranja-
ments a cura de Francesc Burruil.
Manuel Camp. Jaume Abad i Marcel
Caselles. Interpretacions instrumen-
tals a càrrec d alguns dels millors mú-
sics catalans actuals, e t c - , sinó en la
fidelitat exemplar que Joan Isaac ser-
va envers la cançó com a gènere
artístic específic, una fidelitat a la
qual ret culte com molt pocs altres
cantants del nostre país. en la millor
Unia de la tradició francesa de la can-
çó actual.

Barcelona, duut gris aplega una
desena de composicions estilística-
ment i temàticament molt diverses,
cadascuna de les quals és pràctica-
ment una petita obra mestre del gène-
re, i algunes d elles són homenatges
ben evidents a la cançó en general i •
aigua dels seus conreadors més bri-
llants en particular. Ün exemple clar
d aquesta bella fidelitat ai gènere és
Confessió, una oeca molt llarga i d'u-

Joan Isaac trwu el smt nou disc
Barcilona.

na gran intensitat, pouer un*
composirions literàriament i
més completes de la ja ben Ç
obra de Joan Isaac i, tens dubti.»
més definitòria de la seva penoaalàM
artística i humana, puix qu« e* W*j*
d'un autoretrat no geni convandeà*
lúdd, sincer, apassionat i valent, tm
jançant la formuladó del qual T S *
s'interroga i ent interroga aobrt
un seguit de qüestioni vital». B***
línia també molt interessant, U *•*••
d El desertor, de Borii Vian. o
menatges a Pi de la Serra i •
Brel - A ta. Quico i Amic Jac*p**~»
palesen les influéndes rebudes ta <j
camp de la cançó, i contrasten. ?****£
que per motius molt diferent*, «s
peces com ara Btüa dama, d ' ta
rics i medievalittanti, i
duut gris, la nua tendresa
de la qual està impregnada
sentiment urbà que trobem • c*2^!?
com A l'wudó d« Franca i *****'*£
calmem. Cançó ptr Elena i **
d'aquest cafè completen la g
sense assolir l'alt nivell qualitatü*
les peces abans esznenudes, d$ss
tren fins a quin punt Joan ü*a£ **
arribat a dominar «1 diíldi i oo*1* *f
de fer cançons. Perquè, comptat i
batut, aquest àlbum no és res ffi** ̂
res menys qa* això: ona petita ^*
mestra de la cançó. •
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Llengua

Elocució
dramàtica
o
teatral

ÍSSA-VICTÓRIA GRAS

• tctda al cinema o al teatre en cau-
'l r-posa, gairebé sempre, una sessió
• tr^ojca si tenim una mínima cons-
s^c i de la qualitat del llenguatge
v* ctldria sentir-hi. Inevitablement
P*z**x a recomanar l'estudi que
*.*z Coromines dedica a l'elocució en
• ita;re i en la recitació en la seva
*f» Lleures i converses d'un filòleg,
« <íeU escassissims guiatges de què

ŝpwa l'actor o el conferenciant en
"* ^*tra llengua i que, tanmateix* no
*• ccs*ulta.

£3 el cas del treball de la Compan-
Adna Gual, dirigida per Jaume

d en la representació de l'o-
<Ss R. w. Passmnder hm llàgrimes

de Petra von Eant, l'angoixa
r·l·'« esmentada desapareix als pri-
=^» mou que s'hi diuen. Tot i que no
J** fet tasca específicament dedica-
»1 !a dicció, i menys a la pronúncia,

*̂ * »-onem que el grup d'actrius sap
:r-= ba de parlar el català central,
r«r-net en la qual transcorre l'obra.

^ £3 un país on ta formadó dels ac-
^ unt en dicció com tn prosòdia
•*^**aes ha estat merament escadus-
% * » on raprenenutge de la llengua
^ «tut, per a molta* generacions,
^ ^ d í d , ens reconforta la rwbd-

qui ha arribat a aconseguir un
verbal net i natural SI no

una elaborada prèvia i
m ihcra de ltnírooLament

f públic sortirà l'errada per In-
JJJ'·ata que hagis estat ke recomana-
^ de directori 0 mestres par ban-

un vkl d'articulació.

Quan ens sobta un lleuger deix, que
destaca de la resta, en boca del perso-
natge de la filla de Petra, pensem que
és una diferencia individual, ben
identiflcadora d'una taenager pertan-
yent a una classe social molt marca-
da, i que s'ha fet amb encert.

S'ha partit d'una traducció feu al
francès per Sylvie Muller per arribar
a la traducció catalana, que data del
Nadal del 1979 í que no ha estat, en-
cara, publicada; on trobem l'adapta-
ció de locucions, exclamacions i tics
verbals feu sense desvirtuar la parla
de l'estrat social, del personatge 0 de
l'època que defineixen. Aquesu reela-
boracíó d'un text esquerp escau a dos
autors com Feliu Formosa i Jaume
Melendres, plenament sabedors que
en el teatre, més que en qualsevol al-
tre genera, el servilisme a l'original
perjudica la versemblança. El relleu i
la força de la paraula pronunciada a
l'escenari és incomparablament supe-
rior al de la paraula simplement escri-
ta 0 sentida sense l'ajut de las comu-
nicacions analògiques addicionals; al
moviment, el ritme, el gest, el silen-
ci... Juesument en aquesu obra al si*
lenci té una impotència capdal; «1
personatge de Marians s'expressa elo-
qflentment, absolutament tense mots.
Aqui podríem recordar les opinions
sobre la imatge 0 el silenci des de
Chistian Meu fins a Sebastià Serrano.

L'época que s'ha volgut reflectir ha
adoptat uns senyals: tíaol, n'estic fias
als ovaris! Aquest darrer, com bé
apunta Melendres, «scau dins una
obra de caire feminista. L'original se-
gueix una altra via d'axpresaió de
l'adéu esnob 0 del sadnllamant revol-
tant, com correspon a cada pobla ú»
fer-ho, i dins de cada pobla a una de-
terminada dècada, a un detarminat

" barrí o tipologia. •

En boca de Sidonia, •drecanl^e a la
filla de Petra, sentim un mentida po-
drida, que, segons el director, motivà
escrúpols, ben fonamentats, per part
de les actrius, p«ro que correspon a
una necessitat d« cred&üiui, i que,
per tant, és frase intencionada.

Constatem «1 taos amb qui t'ha
treballat es detaüs com un bagmasal,
mot no usual a Barcakma, que ptr la
seva estranyesa actua •ufemistica-
xnenu eo front d'altres apetlatius si-
nònims qu* sos ben dosificat» per no
afeixugar un Üenguatgs, que malgrat
tot ha d'ésser elegant. M

• •. V •

Una
veu
cristiana
de
protesta
a València

JOSEP BIGORDÀ

* • - '

• ' . ' " ? ' • •

• , • ' i

«La redacció d» la rtvisu "Saó"
vol deixar constància de la seus re-
pulsa davant una actitud que so po-
dem compartir si com a ciutadans ni
com a cristians que votem participar
es la coanrucdón d'usa terra nova.»
Així •'exprv·sa «1 «comunicat» de
«Saó*, protestant per ratroptllamest
que suposà la manifestació, convoca*
da pel G.A.V. (Grup d'Acció Valencià-
nisul i per tona Coordinadora d'Enti-
tats Culturals, d» tothom desconegu-
da, que tingué lloc i la ciutat de Va-
lència, el dia 10 de maig.

El to de U manifasudd, a la qual
cap partit so donà suport pübllca-
mest i que fo» rebu^ada i dasacosM-
ilada expressament pels partits d es-
querra, parlamentaris i extraparla-
mentaris, alad com per tes central»
sindicals i agràries, fou marcadament
canti»: contra Catalunya, contra ta
Universitat, contra b s autoritats de-
mocràtiques, contra sls.imaLlactuals.
L'efígie de Manual Saschi» Guerner,
catedràtic de Filologia i premi d'honor
de lat lietnw Catalanes, era ridiculit-
zada grollerament com un porc* 1 la
imatge de l'actual President d» la Ge-
neralitat de Catalunya, arrossegada
per terra al llarg da tot i'itínaraii era
a la fi enforcada i cremada juntament
amb la senyera. t •

Kli redactor» de la r%vista €Saó#, un t
grup da cristians que publiquen «pa- -
pers pastorals del pal» valencià*, amb,:;:
el comunicat que han fet arribar a is t
medis de comunicació* «deplores «1 no "



dissimulat odi amb què els manifes-
tants s'hi expressaven: un odi que,
lluny d'agermanar els valencians, dis-
tancia dolorosament i encara més les
possibilitats de concòrdia cívica d'a-
quest poble, arribant fins i tot a utili-
zar símbols religiosos, com la Mare de
Déu dels Desemparats, en la convoca-
tòria d'un acte polític».

Després de manifestar la «vergon-
ya», que «com a ciutadans que volem
exercir plenament de valencians sen-
tim», el comunicat afegeix: «com a po-
ble delerós d'unes institucions demo-
cràtiques, no hem pogut identificar en
la manifestació cap inclinació favora-
ble ni per les autoritats elegides pels
valencians, ni respecte per institu-
cions tan senyeres com la Universitat
o els hòmens que fan possible el nos-
tre redreçament nacional, ni pel legí-
tim clam pel dret a expressar-nos en
la pròpia llengua en tots els àmbits,
ni, molt menys, la demanda en favor de
l'esperada autonomia».

Posant el dit en la llaga del signe
polític que palesava la blasmada ma-
nifestació, la redacció de «Saó» afirma
que les «actituds negatives no poden
ser la divisa dels qui diuen ser defen-
sors d'unes essències que fins ara mai
no havien sentit la necessitat de de-
fensar. Només quan la democràcia ha
fet possible substituir les velles i dic-
tatorials autoritats -puntualitza- s'-
han vist obligats a eixir al carrer. Sos-
pitosament, diríem, no es manifesten
a favor d'un projecte, que no tenen,
sinó contra tot projecte que tinga ca-
ràcter, democràtic i nacionalista».

£1 fet inqualificable que denuncia
la revista cristiana «Saó» és evident-
ment d'aquells que fan fermentar la
indignació democràtica. Els manifes-
tants no eren mig milió de persones
com divulgaren els organitzadors.
Sortosament. Eren uns deu mil. El fet,
però, mereix naturalment la protesta
cristiana dels redactors de «Saó -pa-
pers pastorals del país valencià» i
també la nostra.

Voldria, en acabar, compartir l'es-
perança que manifesta el comunicat:
«Tenim —diuen— la ferma*esperança
que, malgrat tot, s'obriran nous ca-
mins sobre, les cendres i és farà possi-
ble entre tots un país on la concòrdia
en siga objectiu dels qui volem un po-
ble retrobat a si mateix i identificat
amb els valors de la pau, el respecte
mutu, la justícia i la llibertat». •
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Esports

Els intermediaris,
necessaris en el
futbol
ENRIC BANERES

De tots els personatges sinistres
que hi ha en el món de l'esport profes-
sional, qui té pitjor cartell és Tinter;
mediari del futbol. Hom li ha dit de
tot: proxeneta dels jugadors, marxant
de carn humana, vividor i home sense
escrúpols que comercia amb la vida
dels joves futbolistes com aquells
enigmàtics personatges de les novel·les
traficaven amb les noietes que un bon
dia desapareixien de la llar paterna i
apareixien al cap d'un temps en un
bordell de Beirut.

Amb els intermediaris de futbol
passa una cosa semblant. Són una mi-
ca la llegenda negra del futbol, els do-
lents de la pel·lícula i hom els descriu
com uns subjectes capaços d'engan-
yar un futbolista, un president, un en-
trenador i cent mil afeccionats alhora
quan, en general, és utilitzat com cap
d'estopa dels errors que es cometen en
el futbol. L'intermediari gairebé mai
no té una imatge coneguda, no és una
cara popular com ho pot ser Núnez,
Meler, Asensi, Fortes o Carriega. Més
aviat la gent es fa un retrat robot de
Minguella, Torcal, Guijarro, Roberto
Dale, París o Mascaró i se'ls imagina
com individus amb trajos grisos rat-
llats i barrets inclinats per amagar ci-
catrius en una banda de la cara. Res
més lluny de la realitat. 1
, L'intermediari es beneficia d'aques-
ta situació en la qual el futbol profes-
sional en aquest país ha deixat de ser

v.
Una
aportació
cabdal
al
coneixement
deia
riquesa
artística
de CATALUNYA

DOPESA
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un esport per passar a ser un especta-
cle. És una barreja d'esquivador-des-
cobridor de nous valors, prestamista
laboral i agent promotor d'artistes.
Sol ser un home preparat, amb el cos-
tum de viatjar per tot el món com
qualsevol alt executiu, dominador de
diversos idiomes i tan poca-vergonya
com qualsevol venedor amb una mica
d'èxit, D'altra banda, és un personat-
ge imprescindible en el futbol i només
cal preguntar a uns quants futbolistes
per comprovar que cap d'ells, o gai-
rebé cap, no estaria d'acord amb la
desaparició dels intermediaris. Les
grans estrelles - Cruyff, Neeskens#
Krankl, Maradona— tenen llurs pro-
pis representants i per això no els cal
caure en mans dels traficants habi-
tual, però això, com quasi tot el que la
gent del carrer creu del furbol, co-
mençant pels moltíssims milions que
s'hi manegen, és un privilegi que
només està a l'abast d'uns quants.

Ara acaba la temporada. £Quò fa-
ran per trobar feina els jugadors que
hagin acabat llur contracte amb el
Lleida, el Sant Andreu, el Cartagena,
l'Eivissa o el Linares, tan professio-
nals, si bé amb sous més baixos, com
els del Real Madrid i Barcelona? Na-
turalment, no aniran pas de club en
club, cridant llurs antics entrenadors,
pidolant un lloc de treball en un altre
equip. Van a un intermediari i aquest
és qui els cerca feina, pagant-los so-
vint de la seva butxaca acomptes que
els permetin cobrir urgents necessi-
tats. En aquesta situació es troben al
final de cada temporada més d'un mi-
ler de modestos jugadors professio-
nals i per això l'AFE (Associació de
Futbolistes Espanyols) mai no ha fet
°ap al·lusió de censura contra l'exis-
tència dels intermediaris.

Una altra cosa diferent és la que
Passa amb els clubs importants, amb
J« que tenen una nòmina extensa
d empleats, tècnics, assessors, adyo-
cats i el que hi volgueu afegir. El Bar-
Ça, per exemple, es gasta més en viat-
ges de directius i tècnics que no en
promocionar la pedrera. £ Com és pos-
sible que encara necessiti els serveis
ae Josep M. Minguella per a realitzar
^ a l l fitxatge o traspàs?

els intermediaris existeixen iels intermediaris existeixen i
bastiran encarà que no se'ls recone-
ix l'activitat oficialment i els orga-
smes federatius els prohibeixin en
«°tí . 0 ells o la Federació hauria de

ar una «oficina d'ocupació» on
final de temporada farien cua

ce*tenars de futbolistes modestos.

Fauna & Flora JOSEP MARTÍ I GÓMEZ

El suïcidi

FA pocs dies i a les planes d'un
diari van aparèixer unes es-
queles. Les necrològiques do-

naven compte que una dona de qua-
ranta anys i escaig havia mort. No
ho recordo exactament però em
sembla recordar que deia tot allò
que es diu en aquests casos: que ha-
via mort confortada amb els auxilis
espirituals, la benedicció apostòlica
de Sa Santedat i rodejada de l'afecte
dels seus familiars. La dona pertan-
yia a una família prestigiosa en l'as-:
pecte econòmic i social i, pel seu ma-
trimoni, havia entroncat amb una
altra família igualment carregada de
prestigi social. En realitat, ni havia
mort confortada amb els auxilis es-
pirituals, ni amb la benedicció apos-
tòlica de Sa Santedat, ni rodejada de
l'afecte^ dels seus familiars: havia
mort en la completa soledat d'una
nit sense retorn, tancada entre les
quatre parets deia seva habitació en
el pis d'alt standing, una angoixa
molt gran a dins, un immens cansa-
ment per tot el que la vida li dona-
va: s'havia suïcidat i els criats des-
cobriren el cadàver quan van anar a
despertar-la l'endemà.

Ü
N diputat que la coneixia,
Antoni de Senillosa, escriuria
dies després, a les planes del

mateix periòdic que havia publicat
les esqueles anunciant la seva mort,
un bell i curt article --«Flowers for
CK» era el títol- en el qual sense
citar-ne el nom, la dona rebia un ho-
menatge. L'homenatge a un ésser
«fràgil i sensible que buscava l'a-
mor; estimar la vida, el sol, el mar,
per molt paradoxal que sembli, ma-
ta. La passió destrossa. Només du-
ren els escèptics, els tristos, els ma-
lalts, aquells que no cremen llur vi-
da en res perquè no creuen en res.
Però viure sense voler i sense creu-
re, és realment viure?», es demana-
va per acabar el diputat que un no
acaba d'entendre què dimoni hi fa a
Coalició Democràtica, la qual per
principi creu, com el seus electors,
que tot suïcidi és pecat, covardia i
rendició davant la depressió.

P ER a Gabriel García Màrquez
—«Cien anos de soledad», «El
otono del patriarca»— un suï-

cidi és alguna cosa més: bàsicament,
un suïcidi és un entorpiment espec-

, tacular que està molt ple de coses al
darrera. Jo crec que tot aquell que
es suïcida ho fa per fotre algú. És la
revenja definitiva». . -: .

—I vostè creu que el suïcida acon-
segueix el seu propòsit de fer la pun-
yeta a algú? -preguntava el perio-
dista. . "... •

-Sí, crec que gairebé sempre ho
aconsegueix. i{ , . . / ;

AL suïcida, tanmateix, no li po-
sen les coses fàcils. Per co-
mençar, li manipulen la mort,

llevat del cas que sigui ciutadà comú
i corrent, en el qual cas el sèu nom
surt fins a les planes dels diaris,
s'inscriu en el llibre registre del jut-
jat de guàrdia, s'asseu sobre la freda
taula de les autòpies... Però si s'és
de bona, excel·lent família, família
fora de tota sospita d'infelicitat, al
suïcida se li pren la seva gran possi-
bilitat, l'oportunitat de dir al món,
des del silenci de la seva mort solità-
ria, que se'n va d'aquest món perquè I
no és feliç, perquè està cansada, |
perquè se sent estafada i -pàrraf de
l'article de Senillosa— «perquè es té
el definitiu desig d'abandonar-ho
tot, de llençar la tovallola -per què
se'n deu dir llençar l'esponja?—, de
tirar-se a la cuneta per reposar i
negar-se a continuar corrent darrera
la llebre mecànica; de renunciar, en
definitiva, a l'heroic esforç d'inten-
tar ser feliç quan totes les circums-
tàncies són adverses». , \,-j

Les famílies van decidir què, «per
ella», era millor oferir la versió d'u-
na mort en pau. Les famílies van
tornar a enganyar-la en el moment
final: a ella tant se li'n donava que
la gent sabés que se n'anava volun-
tàriament cap el llarg viatge perquè
estava tipa de gairebé tot el que la
r o d e j a v a . , " . • • • J • • ' . ? . - •'-•.'• ; ,

A les famílies els fot molt que els
suïcides es revengin anunciant urbi
et orbe a llurs selectes amistats que
e s m a t e n p e r q u è e l s r o d e j a l a m e n t i -
d a . . ': • . i •••' :i '" "'•- • 1-
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Tot fent camí ISIDRE

Mur
A la comarca del Pallars

Jussà, a sota mateix de la
serralada pirinenca, prop
de l'embassament de Terra-
dets, hi ha un grupet de po-
bles presidits per un castell
i per una col·legiata. Es
tracta del municipi de Mur.
És, precisament l'esmentat
embassament, el qual ha
proporcionat un nou encant
al paratge, el que ha per-
mès que Mur realitzés una
revifalla com a nucli habi-
tat, ja que estava condem-
nat a la desaparició total.

Els vestigis històrics més
importants que es conser-

COMPLEMENTS

Si hom decideix anar
a passar un cap de set-
mana per aquelles con-
trades, és interessant
que doni un tomb per tot
aquell reguitzell de po-
bles i poblets que hi ha,
donat que així podrà
comparar i fer-se una
idea, a la vegada, de
quina vida havia tingut
aquella comarca. Cada
un d'aquests poblets té
un castell mig enrunat,
un palau antic, una torre
de guaita, a més tot són
dalt dels turons i, mal-
grat el lamentable estat
en que es troben, tenen
prou d'encant com per
ser visitats i retinguts en
el record mitjançant una
imatge fotogràfica.

A Tremp hom es pot
hostatjar a l'hostal La
Canonja ( te l .
973 65 02 00), o a l'hos-
tal Buenos Aires (telf.
973 65 07 27), entre al-
tres.

A Selles pot hostatjar-
se a l'hostal Del Lago
(telf. 973 65 03 50).

ven, avui dia, en aquests
poblets són, sens dubte, el
castell i el cenobi.

Tant l'un com l'altre s'ai-
xequen, front per front, en
un enlairat planell que per-
met admirar una esplèndi-
da visió de tota la comarca
i en especial de la Conca de
Tremp.

El castell va ser construït
en el segle XI com a guar-
dià de la Conca de Tremp i
val a dir que va jugar un
paper força important du-
rant la Reconquesta. Les
seves muralles s'alcen so-
bre uns altres contraforts'
que li donen, així, un aspec-
te encara més impressio-
nant de fortalesa. L'any
1935 va ser restaurat, de
manera que avui es pot ob-
servar que és un magnífic
exemple de tècnica militar,
amb forma de vaixell, amb

COM S'HI VA?

Es surt de Barcelona per l'autopista A-7, direcció a
Lleida, üna vegada situats a la capital de la terra fer-
ma, es continua el viatge per la carretera nacional N|
230, direcció a Viella i Franca, tot passant per Alfarràs
i Benabarre fins assolir el poble nomenat Font de Mon£
tanyana, llavors s'ha de continuar per la comarcal CC|
1311 fins a Tremp. if

També s'hi pot anar, a Tremp, sortint de Barcelona
per la carretera N-II fins una mica més enllà de Iguala-,
da, per continuar, aleshores, per la carretera comarcal
CC-1412 fins a Ponts i d'allà per la carretera comarcal
CC-1313 fins arribar a la població d'Artesa de Segre,!
una vegada allí es continua el viatge per una carretera
local fins a Tremp. \ í |

De Tremp estant, només hi ha quatre quilòmetres/
per la carretera comarcal CC-147, fins a Mur. %:

Distància, en quilòmetres, des de Barcelona: 248.
Altres combinacions: Es pot anar en tren fins la po-

blació veïna de Palau de Noguera, car tots els trens que
van fins a Lleida i fins a la Pobla de Segur hi passen.
D'allà cal continuar el viatge amb taxi fins arribar al
poblet de Mur. . K

L'església de Mur.

muralles altes i amb una to-
rre d'homenatge en el seu
interior. , ' ,tW

A l'altre costat del pla-,
nell on està situada la forti-
ficació, hi ha l'església de
Mur, la qual va ser consa-
grada l'any 1069. Aquesta,
com totes les esglésies ro-
màniques del Pirineu, 0 •
una decoració sòbria i elft-|
gant. Els frescos del seu ab-
sis, obra magnífica delsftf
gle XII, van ser traslladat^
dissortadament, als Estats
Units, al Museum of fr
Arts de Boston per
més exactes. I és una
ma, ja que era una de
pintures romàniques
ben realitzades de tot Catt^j
lunya, tant a nivell temàtic
com a nivell pictòric i* às
composició. . ?#•

Avui dia la visita a amb-
dós recintes es pot dur a

terme sense cap mena de
inconvenients degut, llasti-
mosament, a que no hi fca
ningú que se'n cuidi i# P81

tant, les dues edificacions
romanen sempre obertes.íi

50



Cal pintar la construcció,

A Hoechst fórem capdavanters en
la investigació i producció de les
matèries bàsiques per a la fabricació de
pintures plàstiques, és a dir, pintures de
base aquosa, innòcues fisiològicament,
pintures que no perjudiquen en ser

manipulades, no inflamables, còmodes
d'aplicar i rentar.

Hoechst Ibèrica fabrica les
dispersions plàstiques Mowilith, en el seu
centre de producció de Tarragona, i en
forneix a les principals marques nacionals
de pintura.

Hoechst Investigació responsable.
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