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cada dia a 2.600.000 establiments

Una targeta
extraordinària

per als nostres
clients

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

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

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

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

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

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

JL·
CAIXA DT5TALVI5 DE CATALUNYA

CAIXA
DETOT5

li ofereix gratuïtament la Targeta Master Charge
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L'HORA

CRIDA

Em demanen que afegeixi
la meva veu a la crida que
convoca el poble a celebrar,
per Sant Joan, la Diada Na-
cional dels Països Catalans.

La justificació d'aquesta
Diada és ben clara: compar-
tir una festa els qui, durant
tants segles, hem compartit
la història, la cultura, l'idio-
ma.

I la tria de Sant Joan és
encertada, perquè es tracta
d'una festa popular que ja
és tradicionalment comuni-
tària. La festa del foc. La
festa que anuncia l'estiu,
l'esperança de la plenitud.
Una festa que es remunta
molt més enllà de la història
coneguda, però que al ma-
teix temps ha arrelat entre
eis pobles que encerclen el
«mar català».

El foc de Sant Joan ha
estat sempre una obra col.-
lectiva que ha rebut les
aportacions del veïnat. La
Diada Nacional dels Països
Catalans serà així una «su-
ma de sumes», una obra
col·lectiva d'una dimensió
més gran.

Aquesta és una crida a
favor de la mobilització de
tothom, no tan sols al vol-
tant de les fogueres sinó,
Per damunt de tot, al voltant
duna idea: la del retroba-
ment dels qui fem servir les
pateixes paraules per a dir
«bon dia». Això significa que
en saludar els nostres veïns
ens saludem nosaltres ma-,
teixos. >

Hi hem de col·laborar

Z í ^erquè la Diada é»
és necessària. El foc

P ï i f i c a d o r - A c ïu est dia
? de cremar les ombres,

! ! P^simismes i les covar-
m» «i d 'enC0ndre la fia-
^ a l e g r e i il·luminadora de
cone°

S.t/a voluntat i la nostra
c°nsciència.

Sant Joan 1980: una cri-

da que vé d'enllà dels se-
gles, i a la qual no podem
ésser sords; ben al contrari,
és l'ocasió d'amplificar-la
amb cada una de les nostres
veus.

Josep M. Espinàs
(Barcelona)

ELS TRENS
DE SARRIÀ

Senyor Director:
* Crec que les línies dels

trens de Sarrià necessitarien
una revisió a fons, no ja pel
que fa al material, cada ve-
gada més atrotinat i àdhuc
perillós, sinó per la pròpia
freqüència dels trens.

• En efecte, això que hom
hagi d'esperar mitja hora per
poder anar a Sabadell i Te-
rrassa, em sembla més aviat
propi de països subdesenvo-
lupats. Un tren interurbà
com és el de Sarrià hauria
d'apropar-se més aviat a la
freqüència d'un quart d'hora.
Tots els usuaris que l'hem
de fer servir cada dia en sor-
tiríem guanyant.

Atentament.

Joan Vilar
Rubí (Vallès Oc.)

NO ALS DECRETS
LLEI I

Em pregunto per a què
vàrem votar un bon dia el
Parlament de Catalunya si,
existint ja aquest i constituït
formalment, el President Pu-
jol es pren la llibertat de go-
vernar per decret. A més,
una lectura de l'Estatut i de
la Constitució dóna a enten-
dre que aquest ha estat un
acte contrari a ambdues lleis
fonamentals, car segons
l'Estatut, tota potestat legis-
lativa a Catalunya recau ex-

clusivament en el Parla-
ment, i aquest només pot
delegar la competència le-
gislativa en l'Executiu, d'una
manera expressa i per a de-
senvolupar lleis-marc prèvia-
ment votades.

Tots aquests requisits no
han existit. El Parlament no
ha autoritzat el President a
fer decrets ni ha votat cap
llei-marc. Ens apropem a
una nova època dictatorial?

Pere Colldeforns
(Tarragona)

NO A «SALÓ»

Senyor Director:
Després del llarg camí de

prohibicions, hem pogut
veure «Saló», l'obra pòstuma
de Pier Paolo Pasolini, a
Barcelona. I jo personal-
ment, no n'he quedat satis-
feta. •• , •;.

No tinc res contra la lli-
bertat de creació i d'expres-
sió. Durant molts anys he
defensat la supressió de tota
censura. Però hi ha coses
que em semblen excessi-
ves. Si el senyor Pasolini vo-
lia denunciar la violència fei-
xista, podia trobar per a fer-
ho formes menys ofensives
no sols per al bon gust, sinó
per a la dignitat humana.

No crec que sigui un bé
per a la democràcia posar a
l'abast de tothom coses tan
desagradables. , ;

. Atentament. ; ,

Montserrat Font
(Barcelona)

A FAVOR
DE SAGASETA

Senyor Director:
Vaig seguir atentament

les sessions del debat parla-
mentari i crec que puc dir,

amb coneixement de causa,
que l'únic diputat que va
parlar clar. i amb autèntics
continguts d'esquerra cohe-
rent, més enllà de «censures
morals» que possiblement
encobreixen consensus i
pactes que no arriben a l'o-/
pinió pública, fou el diputat/
canari Fernando Sagaseta. i •
. Sí senyors. Sagaseta va

dir el que calia i va palesar .
la manca de democràcia real
que existeix en aquest país i
fins i tot en les pròpies ins-
tàncies «democràtiques». Els
catalans, d'això en diem «al
pa, pa i al vi, vi». - - -

V

Esteve Fornells
Manresa (Bages)

TRIAS FARGAS
I EL
SUCURSALISME

Senyor Director: ;" ' .';
En llegir el reportatge que

publicàveu fa poc sobre els
nous consellers de la Gené- ;
ralitat, he pogut constatar,
per exemple, que el senyor ~
Trias Fargas, té càrrecs a >
una pila d'empresas i que,
curiosament, la majoria d'a- ,.
questes empreses són de
capital estatal, escassament
vinculades a Catalunya si no
és per a colonitzar-la encara
més. . • • , '

I clar, davant d'això, m'he
de preguntar si tot l'antisu-
cursalisme de què fa gala el
senyor Trias Fargas quan
parla, no és res més que foc
d'encenall.s I, ben mirat, em
sembla molt pitjor el sucur-
salisme dels diners que el .
sucursaiisme polític que fan
servir altres partits a casa
nostra. . . . •

Rebeu una cordial saluta- ;
ció. \

, . Anna M. Garcia
(Barcelona)



Va, que el mon s'acaba!
CINEMA

CUBA. USA. 1979. Dir.: Ri-
chard Lester. Act.: Sean Connery
i Brookc 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.
El van afusellar enmig d'una gran
polèmica. Alex 2. (16 anys.)

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

Escena de la pel·lícula tSaló».

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
«S».)

V1OLETTE NOZIÈRE. França-
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.: SRencer Tracy i Maxi-
milian Schell. Reconstrucció del
famós judici de Nuremberg. Amb
la presència d'actors com Burt
Lancaster, Clift, Garland. Dora-
do. (14 anys.)

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

HORA
PLAÇA DE SANT FELIP NERI

La senyora que ven estampetes en el
carreró abans d'arribar a la plaça i que
diu que «s'està perdent la fe» perquè el ne-
goci no li va tan bé com anava... Els veïns
que ja estan tips de tant de visitant com hi
ha... Els capellans de l'església i els treba-
lladors del museu... La joventut de les gui-
tarres que s'hi asseu i canta. I tant li fa si
els veïns rabien... La família sencera que
hi passeja mentre el pare li diu a la mare
«aquests forats a la paret són trets de la
guerra» i els nens es taquen d'aigua el ves-
tit nou. Tal sortidor que parla per a mi
quan hi passo... Plaça Sant Felip Nerí de
Barcelona.

RAMON MUNTANER:
SEGARRA HA ESTAT

Ja sabem que és difícil que
vostè pugui seure davant de la
tele qualsevol tarda setmanal.
Però si pot ser no es perdi el
dimecres dia 4 el «Cantem» de-
dicat a Ramon Muntaner i rea-
litzat per Sergi Schaaff. El pro-
grama consta de sis cançns
amb textos de Josep M. de Se-
garra i dos valsos.

Vam enregistrar el progra-
ma entre la Ciutadella, Sant
Pere de Roda I Port de la Sel-
va perquè en Segarra estiueja-
va en aquesta part de la costa 1
perquè les cançons estan rela-
cionades amb e! mar, ens diu
en Ramon. M'he decidit a mu-
sicar Segarra perquè realment
em resultava molt fàcil. S'han
fet moltes desgràcies musicant
poemes, tots coneixem exem-
ples gloriosos de gent que s'ha
dedicat a musicar textos. Jo
crec que Segarra va escriure

r H i ! ! ; i | i M | f | i : i i | | i ; : "-,.••• ••' • , , ' l T i m

UNA DESCOBERTA
PER MI

els poemes ja pensant amb una
música. No he hagut de tren-
car res, quedaven bé tal com
estaven estructurats. A part
d'això, Segarra ha estat una
descoberta per a ml. Fa uns
poemes molt agradables, molt
senzills, talment el que jo volia
musicar.

En el programa, en Ramon

està acompanyant totalment de
músics acústics. Habitualment
m'acompanyen Jaume Güell,
Jep Nulx 1 Josep M. Duran. El
canvi d'instruments elèctrics a
acústics respon més que res *
que estava molt cansat del que
havia fet fins el disc «Veus de
lluna». Volia renovar les can-
çons, les instrumentacions, tot
Això ha estat el resultat •

Ramon Muntaner a «Cantem».



LLUÏS CROUS, ANNA CORTADA I JOAN CARLES BONAGA

ARADIS DE PLÀTANS

La Devesa és de segur un
tels parcs més coneguts de
Catalunya. I malgrat això pot-
[ sr vostè no hi ha passejat mai.
: lo s'ho perdi. Ja sap que si va
: Girona no ha de deixar de
eure la Catedral Gòtica amb

I escalinata única. Després, una
i assejadeta per sota dels plà-
tans de la Devesa. Les bran-
ques d'uns i altres es toquen
i orinant un autèntic túnel verd.
A l'estiu hi fa fresqueta. A la
tardor és una preciositat con-
templar com van queient les
filles.

Els gironins els queixen que
d parc no està ben comunicat
: s una llàstima perquè la De-
- ssa mereix comunicacions per
i. anar-hi. Si a més vol saber-
55 la història, compri «La De-
vesa, paradís perdut» de
Harcís-Jordi Aragó Masó. Ed.

La Devesa: Paradís perdut

DONA, NOÍ A R A D O N A , SI;

Aquest noi es
com la Parrala, en-
cara que ell no ho
vulgui. Primer van
dir que el fitxava el
Barca, però a l'Ar-
gentina no el volen

deixar anar perquè
el consideren quasi
com un monument
nacional. El senyor
Núfiez viatja a. An-
glaterra per veure!,
i anteriorment, en-
viats del Barca van
anar a l'Argentina
per entrevistar-se
amb el jugador.

Cada dia podem
llegir a la prensa
noticies noves sobre
ell. Un dia ens

diuen que ja és bar-
fj celonista i l'altre ens

diuen que està molt
Ĥ§ lluny el seu fitxatge.

Ai! Maradona, Ma-
_ radona, els mals de
d cap que estàs pro-
jiduint als socis del
:Q Barca!

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

MEDEA. Itàlia. 1969. Dir.: Pier
Paolo Pasolini. Act: Maria Ca-
Uas i Massimo Girotti. Tragèdia
grega. Una dona mata els seus
fills i després es suïcida. Roma.
(14 anys.)

TEATRE
CINCO HORAS CON MARIO.
De Miguel Delibes. 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 Delibes. Teatre Barcelo-
na. (Apta.)

A LOS HOMBRES DEL FU-
TURO, YO, BERTOLD
BRECHT. De Bertold Brecht
Act: Carme Sansa, Carles Luce-
na i Jordi Reguant Poemes esce-
nificats. Sala Villarroel. (Apta.)

SONANDO BAJO LA LLUVIA
CON PARAOUAS ROTOS.
Act: Roger Alvarez, Montse
Prous i Piero Falla. Innocent ca-
baret Cúpula Venus. (18 anys.)

MÚSICA
ORQUESTRA PLATERIA. Di-
jous dia 4 nit Envelat de la Seca.
LA SALSETA DEL POBLE
SEC. Dia 8 nit Velòdrom Mata-
ró.

La Salseta del Poble Sec al
Velòdrom de Mataró.

SISA. Del 4 al 15 de juny nit
Zdeste.
MARINA ROSELL. Dia 5 Parc
de Can Mercader. Cornellà.
QUICO PI DE LA SERRA. Dit
7 nit Col·legi Santiago Rusinyol
(Barri de la Prosperitat).
QUICO PI DE LA SERRA,
MARINA ROSSELL, GUI-
LLERMINA MOTTA, OVIDI
MONTLLOR, TERESA RE-
BULL. Dia 8 a les 6 h. Velòdrom
de Mataró. '



Va, que el món s'acaba!
RAMON MUNTANER. Dia 8 a
les 7 h. Badalona. Cercle Catòlic.
TOTI SOLER. Aliança del Poble
Nou, 6 de juny. Nit.
CARLOS SANTANA, LARRY
CORYELL, DIEGO CORTÉS.
Plaça de Braus Monumental. 6
de juny, nit.

EXPOSICIONS
FRANCESC BOSCH. Olis/Plo-
mes. Fins al 13 de juny a la gale-
ria Ninots.
JOAQUIM BUDESCA. Olis i
aquarel·les. Fins al 14 de juny a
la Galeria d'Art Costa. Sant An-
toni, 5. Sant Sadurní d'Anoia.

Una mostra de l'exposició de
Joaquim Budesca.

FIRES
QUARTA FIRA DEL LLIBRE
DE BARCELONA.
Fins el 8 de juny.
Passeig de Gràcia.

CONCURS
PREMI «PRESIDENT TARRÀ"
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.

MUSEUS
A R Q U E O L Ò G I C . Parc de
Montjuïc. Val la pena visitar-lo.

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

F U N D A C I Ó JOAN MIRÓ.
Parc de Montjuïc. Interessants
exposicions d'obres contemporà-
nies.

XAMPANY DE COLORAINES

Brioxos amb formatge de gru-
yère desfet, croissants de tots
els gustos, prunes amb cansa-
lada, sopa de ceba, cocktails
de xampany de tots els colors
(rojos per a la gent d'esquerra,

'::•'•'•»..

"i-í'íSn

mim

liles per a les feministes, verds
per als verds), pudings d'al-
bergínia, i un ambient molt, pe-
rò que molt agradable podeu
trobar a La Clau, un bar que
hi ha al carrer de les Trompe-
tes cantonada Agullers, en ple
barri de la Ribera.

Per a més informació, aneu-
hi i* pregunteu per la Claudine.
És una dona maquíssima que
us donarà tota classe d'infor-
mació sobre cuina uruguaina
(d'on ella i els seus fills, que

també estan al bar, són) i cui-
na francesa. La música és suau
i es pot parlar moít agradable-
ment. La decoració convida a
la xarrada: llum suau, tauletes
baixes, antiqualles i ceràmi-
ques.

DIADA PER A LA PAU
Si vostè està per la pau i en contra de la cursa
d'armaments, arribi's el dia 8 de juny fins
Mataró, trobarà diversos actes destinats a fer
una crida pel desarmament: ,
xocolatades, sardanes amb la Cobla
Principal de Llagostera, ball de
bastons, cançó amb Marina Rossell,
Manuel Peiró, Quico Pi de la Serra,
Teresa Rebull,
Ovidi Montllor i
Guillermina Motta, focs
d'artifici, ball amb la
Salseta del Poble Sec i
encara moltes coses més.

Si vostè torna a casa amb
el seu cotxe a dos quarts
de vuit del vespre després]
de tot el dia de treballar i
amb ganes de distreure'*

una mica,-
res millor que sintonitzar a Radio 4;
«La clau i el duro», programa dirigit,

i presentat per Àngel Casas.
El màxim atractiu de «La clau 1 el duro»,
en diu l'Àngel, són les entrevistes diàries*
A més el Màgic Fèlix prediu el futur i

contesta preguntes del públic cada dijous.
La resta de la setmana dediquen la meitat del

programa a música (Jordi Tardà), Ecologia
(Josep Puig), Teatre (Josep M. Loperena) i

cinema (Tomàs DelcUwV;
«La clau i el duro» deixarà de fér-se a principis de juliol;-

Tornarà probablement, a la tardor, però per ara, no li queden
gaires dies per a escoltar-lo. Aprofiti'ls

V



COM ES FAN UNS PRESTATGES?

Les taules i cadires se'ns omplen de pa-
pers. L'habitació no està mai amb ordre i no
trobem res. És. l'hora de fer una casa a tota
la paperassa.

Una possibilitat de prestatgeria és la me-
tàl·lica. En qualsevol botiga de «mecanotubo»
ens la venen. Quatre ferros amb la llargada
que volem i dos travessers per prestatge són
suficients. Es col·loquen els ferros, es marca

amb un llapis el punt on hi posarem el tac, es
treuen els ferros i es fa el forat. Aconsellem
fer el forat amb màquina elèctrica i, sobretot,
amb una broca de la mateixa mida que el tac.
Es posen els tacs. Els ferros. Els cargols. Els
travessers. I les fustes tallades a la mién. •

També es pot fer el mateix però tot amb
fusta. Llavors cal posar-hi escaires, en funció
del pes i la distancia.

LA BUIDA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ

El Palau buit.

El divendres 23 el palau dels *
esports es trobava quasi buit.
Hi havia una festa «Per la lli-
bertat d'expressió, per la lliber-
tat d'emissió» organitzada per
les «ràdios lliures». Hi actua-
ren, entre altres, Gato Pérez i
Pernil Latino, i l'Orquestrina
Frenesí. També estava prevista
l'assistència —malgrat que
després no van anar-hi tots—
de Pilar Miró, Patxi Letamen-
dia, Garcia Salve, Juan Luis
Cebriàn, «Ja» del Papus, etc.

ARTESANIA ALS BARRIS

Els barris comencen a reviure altre cop. Si vostè es queda a
Barcelona un cap de setmana i té ganes de passejar, vagi fins
la Plaça del Pi (barri Gòtic). Cada dissabte de deu del mati a
vuit del vespre es munten una sèrie de paradetes que formen la
Mostra d'Art, activitat patrocinada per Barna Centre amb
l'assessorament de diverse entitats artístiques barcelonines. A
les paradetes s'hi poden comprar pintures, escultures,
ceràmica i esmalts a preus força accessibles. Pot trobar coses
des de 1.000 pts. A més, artesans al marge de la mostra d'Art
venen rams d'espígol a 750 pts. Quadres amb receptes
d'herbes a 1.800 pts. etc. Si s'acosta a la plaça del costat és
possible que pugui contemplar un espectacle de mim gratuït.

Tant el preu de les entrades
—250 ptes.— com les actua-
cions abans esmentades eren
prou atractives com per
assistir-hi, però el resultat va
ser que per la manca de gent
els organitzadors van perdre
250.000 ptes.

Què vol dir això? És que
només hi ha 500 persones a
Barcelona per la llibertat d'ex-
pressió? Tan sols 500 persones
es solidaritzen contra els pro-
cesos contra la llibertat d'ex-
pressió? •• • -

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

PICASSO. Montcada, 15-17. Im-
perdonable si no t'ha vist.,

CERÀMICA. Parc de Montjuïc.
Exposicions de ceràmica de dife-
rents països.

Museu de Ceràmica: ceràmi-
ca txeca.

BOTIGUES V ;
ACUARAMA SAN JORGE.
Sagrera, 177. Peixos de totes for-
mes i colors, i plantes aquàtiques..
ARBOR SCIENTIAE. Princesa,
15. Llibres sobre astrologia, espí-
ritisme, ocultisme, etc. De tant en
tant es fan xerrades sobre el te-
ma. •, . ". . . . .
BABIA. Pelai, 52. Pantalons a
200 Ptes. Camises a 100 ptes. i
LA CAMPANA DE GRACIA.
Ros de Olano, 11. Nines anti-
gues. Joguines. •. ,- - . v ;f

TELEVISIÓ >
LLUÍS CLARET, GEORGES
MOUSTAKI, ORQUESTRA
PLATERIA. Al programa «Mu-
sical-Express». - Editor-presenta-
dor: Àngel Casas. Realitzador:
Manuel Esteban. Dimarts, 3, a
les 16.45. • ; . •• . . . .

EL MESTRE, de Josep M. Ca-
randell. Novel·la de dilluns a di-
jous. Realitzador: Sergi Schaff.
Actors: Joan Borràs, Montse
Garcia, Pep Murtnè. A les 17.45.

LES NITS DE LA TIETA RO-^
SA. Guió: M.* Aurèlia Capmany.
Realitzadors: Mercè Vilaret i
Uuis M.* Güell. Cançons: Josep
M.* Mainat Protagonista: Rosa
Maria Sardà. Avui: «L'abnegació
de la tieta». Dimecres 4, a les
16.45. . . . ••';'•

RAMON MUNTANER. Dime-
cres 4, a les 17.15. Dintre de l'es-
pai «Cantem». Realitzador: Sergi
Schaaff.

RÀDIO
ESPANÀ A LAS OC HO. Ràdio
Nacional a les 8 del mati. Per co-
mençar el dia ben informat



Va, que el mon s'acaba!

Moustaki al tMusical-Ex-
préss».

QUISSICOSAS. Ràdio Joventut,
de 9 a 11 del matí. Coses que
passen pel món.

CANÇONS AL VENT. Ràdio 4,
de 1 a 1.30. Barreja de música
pop i cançó catalana.
LA CLAU I EL DURO. Ràdio
4, de 7.30 a 8.30 del vespre. Mú-
sica pop, novetats i entrevistes.

MERIDIANO 23. Ràdio Mira-
mar, 10.30 de la nit. Informació
de les notícies del dia.
HORA 25. Ràdio Barcelona,
11.30 de la nit. Informatiu de la
Cadena SER.

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

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

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 Uoc ideal.
Qualitat molt acceptable. Unes
200 pts. persona. Montcada, 2
(Casc Antic). Tancat els diumen-
ges.

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

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

COIXINS ROMÀNTICS

S'han posat de moda i són
preciosos. Per a fer els coixins
de la fotografia ha de comprar
roba brillant — setí—. La talla
en dos quadrats de la mida que
vulgui el coixí i broda un dels
trossos amb un dibuix que li
agradi. Com que les noietes
d'avui dia no saben brodar, po-
den comprar una sanefa feta.
Cus els dos quadrats deixant
un cantó descosit. De segur
que si regira calaixos trobarà
una preciosa punta de l'àvia. Si
no, al carrer Portaferrissa-Cu-
curulla hi ha una botigueta on
podrà comprar puntes i sane-
fes. Arruga la punta i la cus al
voltant del coixí (excepte el
tros descosit) L'omple d'escu-
ma i quan el tingui ple l'acaba
de cosir. Li assegurem que no
és massa complicat.

«SAMBA PARA TI»

El 9 de juny à les 9 de la nit
a La Monumental de Barceló-,
na, concert important amb ba-
rreja de músics. Diego Cortés,
un gitano gairebé desconegut
que toca, evidentment, la guita-
rra. Làrry Coryell, un altre gui-
tarrista de característiques ben
diferents a les d'en Diego. A
destacar la seva imaginació
mentre toca. I finalment l'estre-
lla de la nit, el californià Car-
los Santana, ben conegut del

públic barceloní perquè ja ha
vingut molts cops. Amb sort,
podran sentir «Flor de luna»,
«Europa» «Mujer de màgia ne-
gra», i «Samba para ti».

LA TECA v£
Aquesta setmana us recoma-

nem un plat que és molt senzill de
fer i alhora molt bo de menjar.
Són les llonzes de porc a la taron-
ja, - i l

Per a quatre persones preneu
les llonzes, saleu-les i hi tireu una
mica de pebre; es fregeixen en oli
calent cinc minuts cada banda» í
quan són cuites s'hi tira el suc de
dues taronges, una copeta d'Opor»
to (si no en teniu podeu fer servit
conyac o vi dolç) i la pell de uns
taronja ratllada. Les deixeu coure
deu minuts per banda i les serviu
en una safata amb unes rodanxes
de taronja. Aquest plat només té
un inconvenient i és que no podeo
menjar de postres TARONGES.;!1

NGREDIENTS
4 llonzes de porc
3 taronges.
2 cullerades soperes

d'oli.
1 got d'Oporto (o con-

yac o vi dolç).
Sal i pebre.



BRONZEJAT ÍNTEGRE

Si vostè ha decidit per
aquest estiu posar ben bronze-
jades totes les parts del seu cos
sense que el banyador o el bi-
kini n'excloguin cap, no faci la
tontería de deixar-ho més en-
davant. Justament ara és el
moment o p o r t ú per a
començar-se a emmorenir. Pe-
rò com que ja sap que això no
pot fer-ho a totes les platges,

n'hi indicarem alguna. Si no
vol marxar gaire lluny de Bar-
celona, pot anar a Sitges, a la
platja de l'Home Mort. Es una de
les primeres platges nudistes
del n o s t r e p a í s . Té

l'inconvenient que hi van
«mirons» i que queda lluny del
tren. També a les illes (sobretot
Eivissa i Formentera) trobarà
platges nudistes. Però això ja
queda més lluny.

Bronzejat total.

CORPUS A SITGES i BERGA
El dia 5 de juny és la festa

del Corpus. A Catalunya és
una festa que s'ha celebrat des
de sempre, sobretot a les po-
blacions de Sitges i Berga.
Aquest any les catifes de flors
de Sitges es retardaran fins al
diumenge 8,, car dijous està
considerat com dia laborable.

A Berga les festes comença-
ran el dia 4 a les. 12 del migdia
amb la Cobla Püineu. Al ves-
pre hi hauran gegants per a la
canalla amb un cercavila pels
carrers del poble.

Si hi va el dijous 5 haurà de
matinar un mica, car comença-
ran a les 10 del matí amb un
llançament de coets, a les 11
hi haurà una missa i seguida-
ment una Patum de Lluïment,

amb ballada de sardanes. A les
4 de la tarda hi haurà un con-
cert de música clàssica a l'es-
cola del poble, í a les 6 una al-
tra ballada de sardanes. Si hi
va aquest dia, li recomenem
que es vesteixi bé, perquè es
trobarà amb el president de la
Generalitat Jordi Pujol.

L'endemà —divendres 6— a
les 10 es representarà la Patum
infantil, i seguidament hi haurà
una ballada de sardanes. Al
vespre tindrà lloc una represen-
tació de teatre a càrrec del
grup «L'espantu».

El penúltim dia —dissabte
ú— a les 10 actuarà la Cobla
Ciutat de Berga amb ballada
de sardanes inclosa. A les 5 hi
haurà l'actuació de, l'Esbart

Sant Jordi. El dia acabarà amb
un espectacle de focs artifi-
cials.

El diumenge comença amb
un llançament de coets a les 10
del matí, seguit de la continua-
ció de la Patum i ballada de
sardanes. A les 4 concert de
música clàssica.

Si no hi pot anar qualsevol dia
d'aquests, li recomanem que
no es perdi la Patum que es re-
presentarà el diumenge a les 6
de la tarde, ja que es fa espe-
cialment per als forasters que
es traslladen fins al poble per
veure la Patum.

4 Berga hi haurà la Patum

SOPETA UNA. Cuina catalana
de bona qualitat. No li costarà
més de 700 ptes. Pere Lestortres
(Casc Antic). Tancat els diumen-
ges i dilluns al mig dia.

Dinar a restaurants. • ,

BARS :

ENROTLLATS i ;

ALMIRALL. Joaquim Costa, 33.
Des de 1860 sembla que no li ha- ;

gin tret ni la pols.

CLAUS. Aguillers, 18. U reco-
manem els combinats de colors.

MIRAMELINDO. Passeig del
Born, 15. Insuperable el combinat
de coco. , • .;- ' • i

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

EL DRAPAIRE. Sitjàs, 11. La
tranquil·litat i les antíguetats es
barregen deliciosament. •,- :.t

SEXY-SHOW •/•;";.;
BAGDAD, conde del Asako,
103. Pornorama Show.

BARCELONA D E NOCHE.
Tàpies, 5. Espectacle porno.

EL MOLINCX Vüa Vila, 99.
Sexylandia. ._

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

BEQUES

Promoció de les 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. •



Va, que el mon s'acaba!

Exposicions als 4 Gats.

MATINADA

CAVA DEL 292. Carrer Diputa-
ció, 292. 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 a les 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 matí a quatre de
la tarda. Laborables 40 pts. Fes-
tius 80 pts. Autobús 1.

Piscines i Esports. Av. Sarrià, 86.
De deu del matí 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 matí a dos quarts de set de la
tarda. Laborables 35 pts. Festius
70 pts. Autobús 15, 43, 54, 59.

La terra tremola. Conills i
bledes gegants estan invadint
les terres catalanes. Un conill
del tamany d'un gos. Una ble-
da del tamany d'una palmera.
La terra tremola perquè li es-
tan posant nuclis a la panxa. I,
ja se sap, si les panxes s'om-
plen de nuclis, els ventres ex-
ploten. Així ho han vist els an-
tinuclears a Vic i a Tortosa.
On hi ha el mal, la gent fa ai.
O tothom crida allà on li fa
mal. La terra tremola perquè
hi ha un debat polític. Tothom
ha parlat de debats. La xifra
de 176 ha estat la xifra de la
setmana. 176 vots i, nyaca, po-
dem prometre i prometem que
el senyor Suàrez se n'aniria als

nA f-«"v-r 7:
Jcío i/it/&pciàti r

Julio Iglesias.

llimbs. Patim, patam, patum...
Quin goig feia, oi, veure que
mentre parlava Alfonso Gue-
rra i Felipe Gonzàlez a la se-
gona cadena els anaven fotent
gols? Ves quin cas, recordava
èpoques passades en què la te-
levisió dissimulava allò real-
ment important.

, Adolfo Suàrez.

Menys mal que el Manolo
Escobar ho té clar: «Sóc cata-
là, dels altres catalans, que són
tan catalans com la resta». Fal-
taria més, home, faltaria mes. I

DE COR À COR
mentre va buscant el carro,
perdut fa tants anys, aquell ca-

cítí itiVO pa/ia T

Nuclears? No, gràcies.

rro que, d'una manera tossuda
continua buscant, i buscant, i
buscant, mentrestant, doncs, se
sent català. Una altre català,
dels catalans que no són els al-
tres, sinó dels de tota la vida
—quedi clar que això no té res
de sectari—, Joan Manuel Se-
rrat, se sent feliç amb la seva
filla: «La Maria només ens dó-
na la llauna quan té gana». La
Maria sap el que vol. La nena
no dubta com el Cary Grant,
aquest avi encantador de
setanta-cinc anys que ha dit
que «no se si em tornaré a ca-
sar o no. Per saber-ho hauria
de tenir una bola de vidre».
Una bola de vidre és el que
voldria més d'un polític que jo
sé, que no veu gens clar d'on
treurà las mongetes d'aquí a
poc temps. No com la Lola
Flores, que ho té clar, sap que
d'aquí un temps — poquet— ja
no podrà dissimular allò que a
les vedettes els agrada dissimu-

Narcís Serra.
lar. Per això ha declarat que
«faig footing cada dia, al Reti-
ro o a la Casa de Campo». A
qui no li queda temps per a fer
footing és a l'Alcalde de Barce-

lona que en la seva darrera
aparició al televisiu «Vostè pre-
gunta» va demostrar que els
tics li han augmentat cosa fina.
A la fi del programa i respo-
nent a una pregunta de Joa*

Joan Manuel Serrat.

quim Maria Puyal va dir que:
«La meva muller estudia medi-
cina i, evidentment, no té res a
veure amb l'Ajuntament, la
meva cuina a la Casa gran té
sis metres quadrats i fins fa
quinze dies l'alcalde de Barce-
lona no tenia cotxe». I va afe-
gir, «aquesta gent que es dedi-
ca a aquestes coses, em sembla
que no estima Barcelona».

JeCotfíiMpcviCLr

Felipe Gonzàlez.

Apa, doncs. I és quea la gent
—a mi la primera— els agrada
tant cotillejar... Mirin, mirin, el
cantant més de cotó fluix que
tenim és el senyor Julio Igle-
sias, que ha tornat més insu-
portable que mai i ha dit que
«en estos momentos por enci-
ma de mi vida privada, està mi
vida artística». A l'inrevés que
l'Angela Molina — morenota
el la- que ha declarat que «ho
he deixat tot per a ser mare, en
aquest moment no podria fer
c i n e m a » . I és que ha
d'haver-hi gent per a tot, oi?

La cotilla llibertin*
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Carta del director

Després del vot de censura
Atnic lector:

Sembla evident que després de la moció de censura constructiva que ha debatut el
Parlament espanyol la passada setmana, coses molt importants en la vida política de
l'Estat ja no són igual que abans;

Crec que ha quedat demostrat que fins fa quinze dies els partits de l'oposició, per
un imperatiu de responsabilitat enfront de la naixent i dèbil democràcia no varen jugar
el seu paper d'opositors amb la plenitud que els permet i demana el sistema constitucio-
nal. D'això se'n va aprofitar la UCD aixecant fantasmes i referint-se amb regularitat a
velades amenaces contra el sistema que podien fer tornar les coses al passat. £1 resultat
d aquesta doble dinàmica va ser que la democràcia creixia recolzada en crosses i que
avançava tan lentament que el tan analitzat desencant es va traduir en abstenció i la
fredor en tantsemenfotisme, per part d'un electorat que no acabava de discernir les di-
ferències que en la pràctica separaven uns partits dels altres.

Sembla evident que amb la moció de censura constructiva s'ha elevat —no sé si
temporalment només— el clima polític del país i la participació del ciutadà encara que
solament fos perdent hores de son davant del televisor. I aquest acostament del ciutadà
al fet polític ha tingut una resposta positiva perquè se li ha donat informació, s'ha parlat
clar i, en definitiva, des del Parlament s'ha tramès un important material de reflexió a
tota la gent.

Les coses també han canviat per al senyor Suàrez. El president del Govern ha ha-
gut de baixar de la columna en què sempre el situa el dibuixant Peridis i ha mostrat a
to,hom una important manca de recursos polítics propis i de col·laboradors solvents, ja
que només governa amb una part del seu partit. I així, la votació final sols va ser el re-
flex estadístic d'una important pèrdua de força per part d'UCD enfront del Parlament. A
partir d'ara, el govern minoritari encara és més feble que el dia que va obtenir la inves-
tidura. Si fins ara no ha pogut ni portar endavant el programa que va presentar en co-
mençar, £com ho podrà fer en el futur, si la seva força és menor?

M'agradaria aportar vies de solució als problemes apuntats, però les solucions en-
es ra no s'albiren. Cal esperar i veure si els política d'UCD han après amb aquesta lliçó o
si, al contrari, el tarannà anterior de la majoria d'homes del partit del govern els ha dei-
xi-ts definitivament impossibilitats per assumir un sistema democràtic amb totes les con-
seqüències.

Ben cordialment.

En aquest

L'HORA
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Cartes a L'HORA. Pàg. 3.

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

L'aigua de l'Ebre, conflicte de compe-
tències, per ALBERT GARRIDO. Pàgs.
12 i 13.

La passera) per MARTA MATA. Pàg.
14.

Adolfo Suàrez, el gran perdedor, per JU-
LIO MIRA. Pàgs. 15 i 16.

Els silenci econòmic del president
Suàrez, per JOAQUIM MONELLS.
Pàgs. 18 i 19.

Perillós fracàs d'EE.UU., Israel i Egip-
te, per MATEO MADRIDEJOS. Pàgs.
20 a 22.

L'Esquerra Republicana per dins, per
ENRIC COMPANY, JORDI ITÚRRIA i
ANTONI M. SÀNCHEZ. Pàgs. 23 a 28.

Tribuna, per RAMON MASSÓ. Pàg.
29.
Col·lectius de Barri, una experiència
que es pot trencar, per MONTSE-
RRAT PUIG. Pàgs. 30 i 31.
Qüestió oberta, per MIQUEL SOLANS.
Pàgs. 32 i 33.
Cannes, poca novetat i vells mestrat-
ges, per ANTONI KIRCHNER. Pàgs.
34 a 37.
Manilla d'oros, per MARIA AURÈLIA
CAPMANY. Pàg. 39.
Llibre de l'any: Catalunya poc repre-
sentada, per ISIDRE AMBRÒS. Pàgs.
40 i 41.
Cultura en joc, per JOSEP M. CARAN-
DELL. Pàg. 42.
Seccions. Pàgs. 43 a 49.
Fauna & Flora, per JOSEP MARTÍ
GÓMEZ. Pàg. 46.
Tot fent camí, per ISIDRE AMBRÒS.
Pàg. 50.

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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La portada d'aigua des del Delta fins Tarragona, un conflicte de competències.

CATALUNYA VOL TENIR CURA DEL
MINITRANSVASSAMENT

L'Ebre, conflicte
de competències
ALBERT GARRIDO

L'aigua de l'Ebre, una llarguissima disputa entre Catalunya i
Aragó, porta camí de convertir-se en un conflicte de
competències entre comunitats autònomes, entre camperols i
grups industrials, entre Govern i oposició.

£1 problema està, en primer lloc, en
escatir quins poders públics estan en
disposició de controlar el transvassa-
ment, dit mini-transvassament, de les
aigües de l'Ebre des de la zona del
Delta fins a Tarragona. El Consell Ge-
neral d'Aragó, que presideix l'inefa-
ble Bolea Foradada, diu que l'obra és
responsabilitat del Govern, que el pro-
jecte presentat ho és a instàncies del
Govern, de manera que la Generalitat
no hi pot dir res. La Generalitat i els
partits polítics catalans són de l'opinió
contrària, tota vegada que el reparti-
ment d'aigües es fa dins de territori
català i en res no perjudica els legí-

12

tims interessos dels camperols arago-
nesos.

La qüestió està tan meridianament
clara que la sang no hauria d'arribar
al riu. Però el senyor Bolea Foradada
ha fet del transvassament un assump-
te d'honor, fins el punt de defensar
que els diners que costa es podrien in-
vertir en desenvolupar la indústria
aragonesa per tal de fer possible el re-
torn als seus llocs d'origen d'aquelles
persones qüe buscant feina van anar-
se'n. Diu el senyor Bolea, i potser té
raó, que el transvassament no fa més
que congestionar l'àrea tarragonina
en perjudici de zones que de sempre

L'inefable Bolea Foradada ha fet del mi-
ni-transvassament un assumpte d'honorï-

estan esperant el seu moment. Però
s'oblida d'afegir que en aquests mor;
ments l'aigua ja és indispensable a
Tarragona, que es pot portar fins allà.
sense perjudicar Aragó, i que el plan-í
tejament català sembla més acurat,
perquè es preocupa de saber a qui be*;
neficiarà la portada d'aigües, tot ente-;
nent que la Generalitat és la institució^
que ha de planificar i controlar l'obra»?

La segona part del problema és la
posició del Govern de fer el transvas-^
sament cosa seva. Ni el projecte ag1"*":
da als partits catalans ni als campe-%
rols de les terres de l'Ebre. Vist dê
prop recorda més un intent de perpei
tuar el domini dels grans grups effl̂
presarials en el camp de Tarragona^



abans que una proposta de racionalit-
zació d'una deficiència fruit del de-
senvolupament anàrquic de la indús-
tria durant els anys seixanta. Si a tot
això hi afegim que per fer l'obra el le-
gislador s'ha inventat un cànon sobre
el consum de l'aigua, queda força clar
que les inquietuds socials a l'hora de
planificar el transvassament han estat
ben poques.

Emmarcant el contenciós està l'e-
tern dilema entre les competències de
la Generalitat, les jde l'Administració
Central i l'enfrontament entre pobles
que determinats sectors polítics posen
a contribució de qualsevol tema per
tal d'obrir un punt d'interrogació en
la construcció de l'Estat de les auto-
nomies. Difícilment es trobarà un cas
més clar que aquest per justificar que
cal una política per a Catalunya des
de Catalunya. £1 transvassament es fa
dins de territori català, porta aigües a
territori català, afecta homes i indús-
tries de Catalunya i en res no perjudi-
ca o modifica la situació de terceres
persones. Pel que es veu, però, no n'hi
ha prou.

Davant d'un fet així cal preguntar-
se quin Estat de les autonomies es pot
construir, què entenen per autonomies
personalitats com el senyor Bolea Fo-
radada, que pateixen d'unes dèries
sense cap ni peus per justificar allò
que és injustificable. Fer bandera polí-
tica d'un projecte impresentable i d'u-
na aigua que no és aragonesa demos-
tra una pobresa de plantejaments que
amaga una sospitosa mala fe.

Finalment, és< inevitable fer refe-
rència a la no menys sospitosa preo-
cupació del senyor Bolea i l'oligarquia
aragonesa per l'aigua quan durant
anys i anys han vist lliscar l'Ebre p_er
sota el pont de Saragossa, han vist
com el camp aragonès es quedava
buit, i no van aixecar la veu per
demanar-li solucions a qui calia. Ara,
quan cada galleda d'aigua pot ser — o
s ho pensen— un vot, resulta que fins
i tot és vàlid discutir el que es fa amb
el riu quan ja ha deixat Aragó.

L'episodi no ha fet més que comen-
çar. Les celebracions de la Diada In-
ternacional Antinuclear, el dia 25, es
van convertir a Tortosa en una pro-
testa generalitzada contra el projecte
del Govern amb parlamentaris socia-
jfstes i comunistes al cap de la mani-
festació. Abans que es posi la primera
Pedra del minitransvassament és se-
gur que s'haurà substanciat un con-
flicte de sobiranies entre la Generali-
tat, Aragó i l'Administració Central. •

El primer president de la República Italiana que vé a aquest país.

SANDRO PERTINI
A BARCELONA

Una
visita
important

«Jo he estat a les millors presons
italianes.» Qui va pronunciar aquesta
frase no és altre que l'actual president
de la República Italiana, Sandro Per-
tini, socialista, vell lluitador antifei-
xista, que fou elegit pel Parlament ita-
lià amb la majoria de vots més gran
que es recorda per a una elecció de
president, l'any 1978.

Sandro Pertini ha visitat l'Estat es-
panyol —és el primer president de la
República que ho fa, car abans l'últim
en venir a aquest país fou el rei Víctor
Manuel, l'any 1924- i en fer-ho no
s'ha oblidat de visitar també Barcelo-
na. La ciutat oferia un bell aspecte, •'
guarnida amb banderes italianes, ca-
talanes i de l'Estat, per a rebre el pre-
sident de la República Italiana diven-
dres passat, el qual hi restà fins dis-
sabte a la tarda.

Sandro Pertini, avui amb 83 anys,
inicià.de ben jove la seva activitat
política. Fou contemporani de perso-

nalitats tan destacades com Antonio
Gramsci, Pietro Nenni, Matteotti i del
propi Mussolini, en les presons del
qual hagué de sofrir persecució per la
seva infatigable lluita antifeixista. Va
col·laborar també amb les Brigades
Internacionals. Durant vuit anys, fou
president del Parlament italià. ,.

L'any 1978, després que el presi-
dent de la República, Giovanni Leone/
fou destituït per vinculacions amb un
escàndol d'especulació de terrenys, la
candidatura Pertini va ser presentada
als parlamentaris italians, que es de-
batien entre dificultats per trobar un
nou President. I, com hem dit abans,
el resultat fou una majoria aclapara-'
dora per al veterà socialista. % "i

Des que inicià la seva estada al
Quirinale es va notar un cert canvi';
d'aires, segons afirmen algunes pres-
tigioses revistes italianes. El president
Pertini, certament, no s'ha estat de
dir la seva opinió, d'afavorir de totes
totes la lliure expressió democràtica i
de defensar-la aferrissadament, si bé
això ha provocat algunes reaccions
pel que s'arriba a considerar unes for-
mes d'òntervenció presidencialista».;

En la seva visita a la nostra ciutat,,
Sandro Pertini ha estat rebut per l'al-
calde Narcís Serra i per la Corporació
Municipal, així com pel president de
la Generalitat, Jordi Pujol, i pel Con-
sell Executiu. S'ha estatjat al Palau
Albéniz, on ha rebut també els diri-
gents polítics catalans, entre els quals
el líder socialista Joan Reventòs. > v
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La passera MARTA MATA I GARRIGA

No passa res?

EL Parlament encara no ha
obert les seves portes grans.
Entre incompatibilitats, nous

senadors i reglament, va pujant els
graons previs a la inauguració de la
seva tasca regular.

Aparentment no passa res per la
passera; la setmana passada fins ens
plantejàvem si fesomies com les
d'Ascó hi passarien mai. Però sim-
plement mirant l'agenda de la set-
mana, l'agenda que ens mostren els
diaris, l'agenda personal, es fa pa-
tent que aquests dies d'expectativa
són crucials per definir un ample
peatge d'aquesta nostra passera.

Quin paper tindrà el nostre Parla-
ment en el primer gran pas cap a la
configuració de l'Administració esta-
tutària: la desaparició de les Diputa-
cions Provincials?

Quina sensibilitat, autònoma, però
sensibilitat, tindrà el nostre Parla-
ment respecte la discussió política
portada al Congrés estatal? I a la in-
versa i molt més important, quina
receptivitat tindrà el poder central,
legislatiu i executiu, respecte la nos-
tra tasca parlamentària?

INTERROGANTS que ens plante-
ja l'agenda pública i que cal ja
respondre ara mateix amb una

clara visió i decisió de la força d'a-
quest nostre Parlament que ha de
començar a caminar, però amb pas-
sos ferms des del primer moment.

I mirant l'agenda personal, un.
veu una bona llista de passos neces-
saris. La setmana passada i aquesta,

començava amb els problemes d'As-
có, el dyous mateix, reunió de pre-
paració d'una cosa tan important
per l'Escola de Catalunya, com l'Es-
cola d'estiu; divendres, al Vendrell
entre ametllers i oliveres, inaugura-
ció d'un centre de Formació Profes-
sional, i una hora després col·loqui à
Parets sobre la relació entre escola i
medi; dissabte a les deu del matí a
Tarragona, reunió sobre possibles
documents per a la formació dels
nois en el coneixement de la ciutat i
comarca; a les dotze, a Reus una de-
liciosa taula rodona sobre l'escola
rural entre mestres i pagesos; a les
cinc de la tarda, reunió del Grup
Parlamentari Socialista a Reus ma-
teix... i més problemes locals. Diu-
menge, oh excepcional meravella/
festa. Dilluns de Pasqua al vespre
reunió de la comissió d'Educació.
Dimarts, discussió a Rubí de les lleis
en dansa sobre l'ensenyament i de la
previsió de la legislació educativa en
el Parlament català. Dimecres sessió
a l'Ajuntament de Barcelona sobre el
programa d'estiu.

A cada pas hi ha una referència
esperançada a la tasca a fer en
aquesta ampla i digna casa del Parc
de la Ciutadella, que fins arquitecte-
nicament ens dóna la impressió
d'extensió i acolliment. No és una
casa alta la del nostre Parlament, si*
nó ampla, i un pensa que potser és
millor començar per l'amplitud que
per l'alçària i que aquesta serà la
conse'qüència d'aquella.

Moralitat: fem passar moltes co
ses per la passera, que en passen
moltes.



DESPRÉS DE LA MOCIÓ DE CENSURA

uàrez, el gran perdedor
JULIO MIRA

Després del debat de dijous,
alguns comentaristes han
pretès buscar un guanyador.
Utilitzant semblances
boxístiques, hom ha dit que
Felipe Gonzàlez o que
l'oposició, havia vençut per
punts al Govern malgrat que la
moció de censura no prosperés.
Personalment, opino que
aquesta és una anàlisi
incorrecta. No es tracta de
buscar qui ha guanyat, sinó qui
ha perdut, perquè Túnica cosa
que ha quedat prou clara és
que Adolfo Suàrez ha estat el
gran perdedor en aquest debat
parlamentari que ha apassionat
mitja Espanya.

Que Suàrez era el perdedor fou una
cosa que constituí el comentari unà-
nim dels parlamentaris que no forma-
ven part del partit del Govern. Entre
aquests últims, alguns silencis signifi-
catius semblaven corroborar que les
coses no bavien anat bé per al seu lí-
der. I per què va perdre Suàrez? Grec
que Suàrez no va perdre el debat en el
propi hemicicle de les Corts. Des del
meu punt de vista, el president del
Govern estava perdent el control de la
situació dia rera dia i la moció de cen-
sura «per imperatiu moral», no fou al-
tra cosa que el desenllaç final d'un
desgast cada vegada més difícil de
dissimular.

Suàrez mai no havia d'haver con-
fiat en el consens, que en qüestions fo-
namentals va presidir l'actitud dels
diversos grups de l'oposició/ es per-
llongaria eternament. Per a socialistes
1 comunistes, la responsabilitat de
construir un estat democràtic, des de
l'oposició i partint d'una dictadura
que els suposava un desgast conti-
nuat, no sols a nivell d'imatge entre
* electorat sinó també entre llurs pò-
Pies bases partidistes. Inevitablement,
aavia d'arribar el moment en què l'o-
Posició donés per acabat aquest
Procés.

Una democràcia incompleta

Suàrez, d'alguna manera, no ha
completat la transició a la democràcia
i s'ha limitat a construir l'empostissat
legal que permetés als tractadistes en
dret polític, a la premsa i a altres paï-
sos, afirmar que a l'Estat espanyol
eren una realitat totes aquelles forma-
litats que componien una democràcia.
Però els diversos governs que ha pre-
sidit Suàrez no han procedit a liquidar
allò que en podríem denominar «res-
tes del franquisme», els quals roma-
nen intactes en altíssims nivells de
l'administració i de la vida política i

L'oposició ha guanyat per punts al govern.

econòmica espanyola. Televisió Es-
panyola, el funcionament i maneres
de la qual són essencialment iguals
als de l'època franquista, és un bon
exemple de.quelcom que aquest país
ja no sembla poder suportar més, com
va venir a dir Alfons Guerra el pri-
mer dia del debat. • :

El paper de Suàrez com a Cap de
Govern ha quedat també força qües-
tionat després de les intervencions de
Fraga i de Felipe Gonzàlez, ja que da-
vant de tot el país s'ha denunciat que
les seves maneres d'actuar no són en
absolut les d'un cap de govern que
acara els problemes directament, sinó



Guerra afirmà queia democràciaja nosupor-
ta aquest govern.

més aviat les d'un president que més
s'estima l'allunyament de l'arena de
la política propi d'un Cap de l'Estat, i
que deixa les funcions de cap de l'E-
xecutiu en mans d'un vicepresident,
en aquest cas Abril Martorell. Amb el
vot de censura, amb el trencament
definitiu i final del consens, l'oposició,
al contrari, ha vist créixer la seva es-
tatura perquè d'alguna manera, da-
vant el poble que la segueix amb la
seva militància, amb el seu suport o
amb el seu vot, han rentat el seu pe-
cat original en la nova democràcia.

Informació sense formació

Un altre element fonamental que
ha convertit a Suàrez en el gran per-
dedor ha estat la comprovació pública
del fet que no sols presideix un govern
minoritari, sinó que a més a més, els
seus últims governs —sobretot l'ac-
tual— només representen un part del
seu partit, precisamente aquella que
s'ha apoderat de l'aparell burocràtic i
que a més és la que de forma més di-
recta entronca amb la tradició fran-
quista.

Suàrez, finalment, ha estat el per-
dedor perquè és un parlamentari me-
diocre. Sens dubte, el president del
Govern és un gran actor, i en funcions
preparades abans desenvolupa el pa-
per amb una gran agilitat. Però quan
no hi ha assaig ni guió, com moltes
vegades passa al Parlament, no sols
fa falta ser un actor, sinó que cal a

A Suàrez li pot sortir un recanvi en la pròpia UCD en el congrés d'octubre.

més posseir una profunda formació
política per tal que en improvisar no
es diguin només vaguetats. I Suàrez,
posseïdor d'una gran informació i de
molta intuïció, està mancat de la sufi-
cient formació política.

Quan divendres passat, els parla-
mentaris sortien de l'hemicicle i feien
cap directament al bar per a
refrescar-s'hi, cansats de les tres ses-
sions inacabables, una pregunta pla-
nava en l'ambient, £l ara, què? En els
cercles del bar aquell mateix dia, en
les seus dels partits, en tots els en-
torns polítics s'han anat barallant di-
verses hipòtesis que miraré de resu-
mir. Una d'elles, força improbable, se-
ria que tot continuï igual. Aquest se-
ria, però, un entestament cec del pre-
sident del Govern. També es podria
buscar un cap d'estopa —Abril Marto-
rell, per exemple—, però això no des-

viaria l'autèntic problema. Podria
donar-se el cas que Suàrez accepti la
petició de diversos grups de l'oposició
i busqui una nova investidura. Aques-
ta seria molt difícil d'aconseguir a
través només de pactes parlamenta-
ris, tal com va fer UCD l'altra vegada.
És més previsible la hipòtesi que el
partit del Govern vagi a una coalició o
bé amb les minories nacionalistes o bé
amb el grup de Fraga Iribarne. Això
últim podria produir la crispació defi-
nitiva del socialdemòcrates de Fer*
nàndez Ordónez. L'última hipòtesi
apunta a un recanvi en el si de la prò-
pia ÜCD. Suàrez és desbancat de la
presidència del Govern pel sóu mateix
partit amb la presentació d'un polític
de recanvi. Però per què això sigui
possible, caldrà esperar a la propera
tardor, quan es celebri el congrés cen-
trista, d

FRASES D'UN DEBAT
Miquel Roca Junyent (Minoria Cata-

lana): «He de felicitar el comportament
socialista pel que té de refrescant i
d'invitació a la reflexió».

Manuel Fraga Iribarne (CD): «Vostè,
senyor Gonzàlez, té les condicions ne-
cessàries per a ser un gran primer mi-
nistre, però n'hi falta una: fer-se con-
servador». «Si la moció de censura no
prospera, el Govern està obligat a pre-
sentar la qüestió de confiança.»

Santiago Carrillo (PCE): «Aquest go-
vern ha fracassat perquè ós un obsta-
cle a un nou ordre democràtic. No és
possible construir una democràcia sen-

se la presència dels representants dels
treballadors al govern».

Adolfo Suàrez (president del Go-
vern): «Tinc la impressió que no hi ha
programa socialista. Potser convindria
pensar en el canvi del recanvi».

Felipe Gonzàlez (candidat a la presi-
dència del Govern): «S'ha de demanar
l'esforç col·lectiu suficient, però també
s'han de donar garanties d'igualtat so-
cial, tant en el terreny personal com en
el de les autonomies. El país el que vol
és una confrontació real entre el res-
ponsable del Govern i el candidat a la
Presidència».
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A PROPÒSIT DEL DEBAT AL CONGRÉS

El silenci econòmic
del president Suàrez
JOAQUIM MONELLS
Junt amb els temes del compliment de les lleis i de l'Estat de les
Autonomies, el discurs de fa un parell de setmanes del president
Suàrez va maltractar la qüestió econòmica.

Maltractament del tema eco-
nòmic a partir d'una lletania de
bons (i vells) propòsits, resada
amb paraules devaluades. Flori-
tura en la forma i buidor en el
contingut, en línia amb els dis-
cursos oficials de l'etapa deca-
dent del franquisme. Discurs
econòmic silenciós, en definiti-
va, si hom accepta que un dis-
curs que no aporta res de nou,
que expressa velles generalitats
sense precisió de viabilitats tèc-
niques i que no inspira la més
mínima credibilitat per manca
de voluntat política, esdevé si-
lenci pur.

£1 discurs econòmic consti-
tueix, de primer, una entusiasta-
autofelicitació dels èxits espec-
taculars assolits pel govern
arran dels Pactes de la Mon-
cloa, entre els quals Suàrez obli-
da d'incloure la progressió ver-
tiginosa de l'atur i de l'esfon-
drament d'empreses. I la memò-
ria li continua fallant quan obli-
da —no per manca de temps preci-
sament, perquè l'home s'hi va entre-
tenir amb generositat— que l'«èxit»
enfront dels desequilibris financers
(preus i balança de pagaments) foren
obtinguts mitjançant una política mo-
netària restrictiva i una contenció sa-
larial, pactades i acceptades per les
forces polítiques d'esquerra a canvi
d'unes contrapartides polítiques i so-
cials, la majoria de les quals descan-
sen encara en la cartera suarista de la
«democratización pendiente».

En segon lloc, el discurs planteja
com a objectius prioritaris el tema de.
l'energia i el de l'atur. Acceptable. Pe-
rò Suàrez torna a oblidar que tradi-
cionalment l'obsessió exclusiva del
Govern ha estat l'objectiu de comba-
tre la inflació, interpretada com a
clau-de volta per a superar la crisi
econòmica, i que ni aleshores va ex-
plicar de manera convincent el per

La part econòmica del discurs del president Suà-
rez a la Cambra de Diputats no aporta res de
nou.

què d'aquella prioritat exclusiva ni
ara explica satisfactòriament per què
pretén fer girar 180° el vaixell de la
política econòmica. Si el plantejament
inicial del govern era equivocat cal
començar per fer autocrítica, i si el
plantejament de l'oposició resulta fi-
nalment encer ta t cal acabar
d'admetre-ho.

Quant a l'objectiu energètic, en ter-
cer lloc, el tema es tradueix en parau-
les tòpiques de substitució d'energies
alternatives i de millora de l'eficiència
del consum, així com en xifres fabulo-
ses de cents de mils de milions —i àd-
huc de bilions, per al quatrienni
1980/83— d'inversions programades.
De moment, però, escepticisme envers
la viabilitat financera i política de
projectes tan grandiosos que haurien
de tenir com a protagonistes voluntats
orientades a mig-llarg termini, mentre
que -a ra i ací— només poden ésser

protagonitzats per polítics-UCD orien-!
tats a l'objectiu més modest de
mantenir-se una setmana més en el
banc blau. f|;

D'altra banda, sembla com si en
certa manera Suàrez volgués justifi-
car la prioritat energètica —que ho
és— perquè «... de la reducció de la
nostra dependència energètica depèn,
en definitiva, la nostra subsistència
com a "nació" econòmicament inde-
pendent», Tanmateix, a Suàrez se li
escapa que en el nostre cas el concep-
te d'independència econòmica va
també estretament lligat a d'altres
factors —que ell oblida—, com i©s4u^
versions de capital estranger a Espan-
ya, que controlen segments substan-
cials dels principals sectors indus-
trials, com l'actuació de les empreses
multinacionals —que contribueixen
més aviat poc a les independències
nacionals- i com les importacions
massives de tecnologia estrangera,
sense la qual la indústria espanyola
difícilment funcionaria. L'independèn-
cia econòmica no se l'han enduta els
àrabs.f Respecte a aquest punt, que
Suàrez estigui tranquil. Jí

El tractament del tema de l'atur, en
quart lloc, segueix en el discurs de
Suàrez el mateix disseny que li fou,
atorgat en el Programa Econòmic del
Govern de l'estiu-79 i que - ta l com
fou ja exposat en aquestes mateixes
planes- configura una de les parts
més febles d'un document ja de per si
mateix prou feble. Jf

En aquest sentit, Suàrez pretén bat
sar la política d'ocupació — o el que
sigui— sobre tres eixos centrals. D'u-:
na banda, en la'moderació dels incre-
ments de les rendes salarials, en Unia
amb la més pura teoria clàssica del,
segle XIX, segons la qual qui té la cul-
pa de l'atur són els comportaments
salaris «irresponsables» dels mateixos
treballadors. D'altra banda, en la «rej
visió» de les polítiques específiques
d'ocupació, revisió que en la mesura
que resta inexplicada queda com a
exercici d'imaginació per al personal
I, finalment, en la lluita contra el
frau, lluita molt lloable tot i que honi-
sospita que caldria prevenir-lo més;
que no pas combatre'l un cop prodiuV:
car en aquest tipus de combats els
vençuts no solen ésser els estafadors,
més depravats sinó més aviat els ner
cessitats més indefensos. Excepte pel
que fa a la qüestió salarial, les altre*,
accions resulten clarament marginals^
i l'increment constant de l'atur, en UB:;
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context en què aquestes mesures s'es-
tan ja aplicant, ho demostra de mane-
ra força inapelable.

En matèria d'estadístiques d'atur
registrat, el president Suarez es va
presentar al Congrés amb coneixe-
ments de causa fortíssims. Perquè
sense el més mínim pudor —com s'es-
cau a un home d'Estat com ell- va
ésser capaç d'informar tranquilament
als Srs. diputats que el nombre d'atu-
rats a les darreries d'abrü-80 era de
1.245.349. Quan tothom sap prou bé
que els marges d'error d'aquests tipus
d'estadístiques assoleixen fàcilment
dimensions de l'ordre de centenars de
milers. Tal vegada abans del discurs,
Suàrez es va prendre la molèstia i la
paciència de recórrer tota la geografia
espanyola per a comptar-los un a un.

Al marge que tampoc no va explici-
tar si en aquella xifra d'aturats deta-
llada fins a la darrera unitat hi incloïa
els senyors ministres del Govern, òb-
viament en situació d'atur (voluntà-
ria, però) i amb l'única tasca laboral
comprovada de percebre les retribu-
cions monetàries mensuals. Tal vega-
da era aquesta la circumstància a què
Suàrez es referia quan assegurava que
el sistema espanyol de subsidi d'atur
és un dels més generosos 4els països
occidentals. Fer via de comparació
suarísta, hom tremola només d'imagi-
nar la terrible agonia dels desocupats
a Suècia o a Àustria, per posar només
un parell d'exemples. -. -;•;'..?;• *

En el terreny de la crisi industrial i
que cal un «sanejament efectiu» d'a-
quests sectors en períodes de temps
«controlat». Emoció del personal per-
què òbviament el president no «deli-
mita» els sectors en qüestió, ni explica
allò que entén com a «sanejament»
(reconversió, reducció, venda, liquida-
ció?}, ni exposa l'estratègia per a mi-
llorar els índexs fins ara soterranis
d «eficiència», ni com pensa enfocar la
tasca esotèrica de «controlar» el temps
de sanejament.

Finalment, referències al dèficit pú-
blic que, segons el president, és «es-
sencialment originat per l'augment de
(es transferències i subvencions», amb
docència total del malversament-co-
rfupció-parasitisme-ineficiència-sua-
nsme, referència escassíssima i in-
substancial a la integració en el Mer-
c*t Comú i cap referència -no fos
^ e es molestessin- als pagesos.

El senyor president ha parlat silen-
ciosament de la problemàtica econò-
^ca. Amén.

Sovint hom sent a comentar que, en

aquests darrers anys, la preocupació
governamental s'ha hagut de centrar
necessàriament en l'esforç que reque-
ria la transició política -que no hau-
ria estat necessària, d'altra banda, si
la ruptura hagués estat possible- i
que el cost natural d'aquesta opció ha
estat una certa despreocupació en-
front del procés paral·lel de degrada-
ció econòmica.

Això no és cert. I encara que ho
fos, no seria justificable.

No és cert perquè després de qua-
tre anys la transició política, que cer-
tament ha avançat,' està encara molt
endarrerida. I està encallada. I és
més formal que real. • ,

Perquè les autonomies estan frena-
des, perquè -des d'una perspectiva
catalana- en la identitat nacional de
Catalunya només hi creiem els matei-
xos que hi hem cregut durant el fran-
quisme, perquè després de mil pactes
i negociacions els grups socials econò-

micament més febles encara ho són
més, perquè la democratització de les
peces-clau del poder franquista està
encara per estrenar. Perquè l'actuació
dels antics - i encara vigents— po-
ders fàctics transita gairebé amb im-
punitat, I perquè Ricardo.de la Cierva
és ministre. ;...- :••;• - :

Però encara que la transició políti-
ca hagués estat assolida, tampoc això
justificaria la despreocupació durant
quatre anys davant el procés de de-
gradació econòmica. Despreocupació
que només s'explica per una incom-
prensible unidimensionalitat de la
UCD i del govern. Com a cas límit de
ruqueria, hom podria proposar el cas
d'aquella persona que és incapaç de
mastegar xiclet i de pensar alhora,
perquè la simultaneïtat d'ambdues
tasques li resulta insuperablement
complicada. Sense anar massa lluny,
Suàrez podria ser-ne un bon exemple.

Cada setmana «viatgem» amb vostè per fer-li la
ciutat més accessible.- .-.,/;:••..;

...i durant els mesos de Festiu...

guia
Sal vacac

del ocio
vacaciones

Xecs i targes de viatge ; V
D i v i s e s *• ••'•'-' V- "> " : V ' " r ';'•:•"
Documentació de viatge ";''" ;
Creuers marítims .' , , :; ;
Viatjar en tren •;,' :V s,1/ ••'.-•,
Lloguer de cotxes „ :. /, •
Vacances a cases de pagès .
Camps de treball :" -,.,. • , i.
Viatjar i aprendre idiomes :
Rutes turístiques programades
Paradors de turisme
Esquiar sota el sol í ;
Esports nàutics M : ^
Rutes a cavall ; "''['? ;. V
Esports aeris . , i \,\'"
Vacances de càmping , .. ."'.-,.;
Cursos de natació per a joves i
i n f a n t s -.".. <•• t V ;, .*: .
Campaments i albergs de joventut
Música per a les vacances
La lectura de l'estiu * • •:"•'
Llibres per a viatjar^ ;>:
Festes populars •" ~ •
Còctels frescos per a l'estiu
Viatjar per Espanya ' •]'•''_'
Viatjar pel món
Passatemps, etc... . . . .

Guia del ocic/especial vacances
. . .per a ficar-se l'estiueig a la butxaca
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EN EL PRIMER ANIVERSARI DEL TRACTAT DE PAU

Perillós fracàs (TEE.UU., Israel i Egipte
MATEO MADRIDEJOS

La dimissió del ministre israelià de Defensa deixa el govern en
mans dels extremistes/ confirma les raons del «front del refús»,
agreuja les dificultats de Sadat i reflecteix la situació explosiva
creada a Cisjordània.

En una carta annexa al tractat de
pau egipci-israelià, de 26 de maig de
1979, el president Sadat i el primer
ministre Begin es comprometeren a
accelerar les negociacions sobre l'au-
tonomia de Cisjordània, d'acord amb
l'«Esquema per a la pau en el Pròxim
Orient, convingut a Camp David».
L'esmentada carta, adreçada al presi-
dent Carter, afegia: «Egipte i Israel es-
tableixen com a meta pròpia d'amb-
dós la d'acabar les negociacions d'a-
quí a un any, de manera que les elec-
cions es celebrin tan ràpid com sigui
possible després que s'hagi arribat a
un acord entre les parts».

Passat l'any previst, les negocia-
cions es troben en un punt mort, sus-
peses sine die pel president Sadat da-
vant la política de repressió, implan-
tació de colònies jueves i annexió ca-
muflada que el govern israelià practi-
ca a Cisjordània, a la qual anomena
amb els noms bíblics de Judea i Se-
maria per subratllar uns pretesos
«drets històrics» d'Israel.

El primer aniversari del tractat
egipci-israelià i el fracàs de les nego-
ciacions coincidiren amb dos esdeve-
niments inquietants: la dimissió del
ministre de Defensa israelià, Ezer
Weitzman, conegut com «l'últim co-
lom» del gabinet de Begin, i una agita-
ció sense precedents a Cisjordània, re-
flex violent del caràcter insuportable
que l'ocupació militar jueva té per a
la immensa majoria dels palestins.
Des que un comando palestí posà
una emboscada a peregrins jueus a la
ciutat d'Hebron, matant-ne sis i
ferint-ne vint més, el codi de conduc-
ta establert tàcitament entre ambdues
comunitats per a impedir que l'hos-
tilitat latent degeneri en una gue-
rra de guerrilles, ha estat sistemàtica-
ment trepitjat. Als atacs dels pales-
tins, les autoritats militars jueves re-
plicaren amb detencions indiscrimina-
des, exaccions innombrables i la de-

portació d'alguns dirigents àrabs.
Malgrat el toc de queda, els extremis-
tes jueus, que són precisament qui
han establert colònies en terres àrabs,
es lliuraren a diverses represàlies.

L'acció dels extremistes jueus es
centra entorn d'Hebron, una ciutat
santa per a àrabs i hebreus, car amb-
dós creuen que el patriarca i profeta
Abraham està enterrat en una cova
existent sota la mesquita, esdevingu-
da lloc de romiatge. Com a mostra de
les constants provocacions dels jueus
ortodoxos i ultranacionalistes,
permeteu-nos recollir el que deia un
editorial del diari The Jerusalem Post:
«Una política d'assentaments dirigida
contra el cor de la població àrab, que

Sadat, malgrat les promeses del president
Carter, veu com els colons jueus s'implan-
ten a Cisjordània. ' £

Begin té problemes amb els seus ministres.
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primer aniversari del tractat egipci-israelià ha coincidit amb el fracàs de les negociacions.

oblida les prioritats defensives i que
no és instigada pel govern, sinó per la
desobediència civil, no porta enlloc».
ía veritat, però, és que el govern de
Begin manté la retòrica annexionista
del «Gran' Israel», autoritza assenta-
ments - q u e l'ONU, els Estats Units i
Egipte denuncien com il·legals— i àd-
huc construeix escoles per als israe-
lians en els territoris àrabs ocupats.

Només queden els «falcons*

La dimissió del ministre israelià de
Defensa, Ezer Weitzman, és precisa-
ment l'última conseqüència desagra-
dable i desencoraijadora de la política
ambigua, quan no de connivència
^ els extremistes, practicada pel
govern de Menahem Begin. Nebot del
Primer president d'Israel, Chaim
Weitzman, el ministre de Defensa ara
dijnitit fou püot de la RAF durant la II
guerra mundial, comandant en cap
de l'exèrcit de l'aire israelià i un dels
Principals artífex de la victòria de
1967. Considerat aleshores com un

, un partidari decidit del «Gran
, el seu pensament evolucionà

considerablement des de la guerra de
.*973, fins el punt d'esdevenir un «co-
lom» i u n defensor de la coexistència

amb els àrabs. La seva conversió pú-
blica es va produir després de la visi-
ta del president Sadat a Jerusalem, el
novembre de 1977, quan declarà:
«Estic convençut que l'Estat d'Israel
ha de formar part del Pròxim Orient.
Hem de trobar la manera de viure en
pau amb els àrabs».

Aquesta curiosa i fins paradoxal si-
tuació, en la qual els homes de reco-
neguda duresa i intransigència evolu-
cionen cap a posicions moderades,
suggereix inevitablement que els ex-
tremistes dominen en el gabinet israe-
lià. Si Dayan va ser l'home que obrí el
camí per a la negociació amb Egipte,
encara que Begin s'hagués d'empas-
sar algunes paraules, Ezer Weitzman
ha aconseguit, mantenir obertes les
conversacions sobre l'autonomia pa-
lestina. Els dos caps militars, absor-
bits finalment per la política i la diplo-
màcia, han estat forçats a la dimissió
per la ceguesa del govern Begin en tot
allò que fa referència a la negociació
amb els àrabs i a la millor manera de
tractar els palestins de Cisjordània.

«Crisi de successió» , ...

Menahem Begin s'ha vist obligat a
assumir interinament la cartera de

Defensa per tal d'ajornar una «crisi de
successió» que presumiblement podria
conduir a la celebració d'eleccions ge-
nerals avançades. Com que tots els
aspirants són reputats «falcons», parti-
daris d'una política d'annexió de Cis-
jordània i duresa repressiva amb els
palestins, el nomenament d'algun
d'ells desfermaria probablement una
crisi governamental, car tant els libe-
rals coaligats en el Likud com els
diputats , del Moviment Democràtic,
dirigit pel professor .Yigal Yadin, han
fet saber que abandonarien la coalició
si Begin no troba una alternativa «mo-
derada». , .-.:• ••.-;.••

Les .eleccions generals estan previs-
tes, en principi, per d'aquí a un any.
La majoria de les enquestes d'opinió
atorguen un substancial avantatge al
parjtit laborista el qual, com és sabut,
dominà la vida política israeliana des
del naixement de l'Estat fins maig de
1977. No obstant, la lluita oberta en-
tre Simón Peres, president dels labo-
ristes, i Ytzhak Rabin, ex primer mi-
nistre, complica l'anàlisi política,
sempre difícil a Israel, i concedeix en-
cara una relativa llibertat de manio-
bra al Govern de Begin. Els partits *
menors representats en el Parlament, w
que hauran de fer front a un electorat r
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Aribau. 80, ètic, 1."
BARCELONA-36

El problema egipci-israelià afecta la coexistència de la zona en un moment crític per
al Pròxim Orient

força inestable, sotmès constantment
a tensions emocionals, no són partida-
ris en principi del recurs a les urnes.

Els «errors» de la
negociació

En tot cas, la dimissió d'Ezer
Weitzman il·lustra el cul de sac en
què es troba la política israeliana, aï-
llada diplomàticament i sense altre
suport real, en les actuals circumstàn-
cies, que la imminència de les elec-
cions nordamericanes i les eventuals
pressions a què es veu sotmès el presi-
dent Carter per part del «lobby» jueu.
Alguna cosa semblant es pot dir del
president Sadat el qual, malgrat totes
les seves concessions, ha vist com es
confirmaven perillosament les anàlisis
d[el «front del refús» àrab oposat a les
negociacions amb Israel.

La dimissió de Weitzman no sols
agreuja la crisi en les relacions egipci-
israelianes, sinó que demostra la inca-
pacitat del govern Begin per aconse-
guir la cooperació dels àrabs «mode-
rats» de Cisjordània i trobar una alter-
nativa a l'estratègia de l'Organització
per l'Alliberament de Palestina (OAF).
Les últimes mesures repressives con-
tra la població àrab sota ocupació mi-
litar, a més d'enderrocar la barrera
psicològica que mantenia la coexistèn-
cia, vénen a donar la raó als palestins
que denunciaren des del primer mo-

ment «l'autonomia» promesa per Is-
rael com una farsa. •.*.

En la seva carta de dimissió, enca-
ra que no hagi estat molt explícit,
Ezer Weitzman critica els «errors» co-
mesos pel govern en les negociacions
sobre l'autonomia, amb la qual cosa
ve a donar la raó al president Sadat.
La decisió de proclamar oficialment
Jerusalem com capital de l'Estat he-
breu, tot i sabent que seria considerat
com un afront pels països àrabs mo-
derats, fou el cop de gràcia per a les
esperances sucitades fa un any pel
tractat de pau egipci-israelià. • <l~

El domini que els extremistes exer-
ceixen sobre el govern israelià, les di-
ficultats innombrables del president.
Sadat i la paràlisi que afecta l'admi-
nistració nordamericana componen
un tríptic del qual es poden obtenir les
conclusions més pessimistes. Davant
la situació volàtil existent en el Prò-
xim Orient, zona sobre la qual graví-;
ten inevitablement les grans tensions
internacionals, cal demanar-se si els.
antagonistes podran frenar llurs im*,',
pulsos prou temps com per evitar oi,
pitjor. . ]-.

El fracàs egipci-israelià en la qües-í
tió palestina, precisament en expirar
el termini acordat per les negocia- ,
cions, no sols afecta l'autonomia de
Cisjordània,. com és obvi, sinó que J
amenaça amb arruïnar tot el fràgil,;
edifici aixecat per la diplomàcia norg
damericana en els últims cinc anys- -
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HA PLOGUT MOLT
DES DEL CONGRÉS DE SANTS

'Esquerra Republicana,
)er dins

JORDI ITÜRRIA i ANTONI M. SANCHEZ

les darreres eleccions al Parlament de Catalunya han suposat el
creixement d'un partit del qual «avant maten», hom creia que
tindria un paper molt poc important. Després, però, els vots li han
permès d'assumir la funció d'àrbitre al Parlament durant els
propers quatre anys. Aquest partit, Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC), ha assolit catorze dels 135 diputats que hi ha en
total. j

Els escons, recordem-ho, van estar
repartits de la següent manera: CiU,
4 3; PSC, 33; PSÜC, 25; ÜCD,. 18;
tRC, 14; i PSA, 2. Per la dreta tenim
61 vots, i per l'esquerra, 58 (excloent
e's dos del PSA, que no tenen cap for-
ça real). Les decisions, conseqüent-
ment, dependran sovint dels catorze
vots d'ERC.

El primer pas, i potser el més im-
portant per veure si s'orientarien cap
a l'esquerra o la dreta, el van donar a
lhora de votar afirmativament la
candidatura de Jordi Pujol. D'aquesta
manera obriren camí lliure al líder
convergent, el qual comptava a més
&nib els vots d'UCD i, evidentment,
amb els del seu propi partit.

Per definir i col.lcar exactament
ERC dins l'espectre polític català, hem
recorregut a les opinions de cinc per-
sones, cadascuna de les quals ens
sembla prou important per treure
l'entrellat de la significació política
d'Esquerra. Per una banda, tres mem-
bres militants del partit: un que per-
tany a l'ala moderada i un altre a la
radical, i un tercer que és el propi
president. Per l'altra banda, les valuo-
ses opinions de dos ex militants d'ERC
que coneixen perfectament l'interior
del partit.

Barrera:
«Cap pacte amb

11 * i 4

P l
p
* i 4

. Pujol»
Heribert Barrera és el President del

Parlament de Catalunya. Es va mos-
trar molt nerviós durant les preguntes

Heribert Barrera.

que li vam fer, però sempre respongué
amb seguretat i responsabilitat en tot
el que deia. Té ulls petits d'home viu
que se les sap totes i que no fa cap
concessió que vagi en contra de la se-
va línia política.

—Com veu el seu partit política-
ment?

-Som un partit nacionalista, repu-
blicà i d'esquerres.

-Per què van votar Pujol?
-Vam votar perquè va acceptar

una sèrie de premisses que nosaltres li
vam demanar. .
; -Quin paper farà l'Esquerra en
aquest Parlament?

—Farem sempre el que nosaltres
voldrem.

• , • • • £ • • } : " { • ;••

El vot d'Esquerra Republicana ha estat un
vot decisiu per a l'elecció del president de
la Generalitat.

-Fèiem un càlcul aproximat de
deu o quinze diputats i crec que hem
tret el màxim del que prevèiem.

-Han tret els resultats que espera-
ven a les eleccions?

-Què faran si no compleix en Pujol
el pacte que han fet amb ell?

-Si no el compleix li farem una
moció de censura i que quedi ben clar
que no hem fet amb Pujol cap pacte
sinó que ell ha aceptat una sèrie de
premisses que nosaltres li vam plante-
jar.

—Una de les premises és la reforma
de l'Estatut, però, en quins punts?

-En molts i un d'ells és la supres-
sió de les Cambres Agràries que no te-
nen una estructura democràtica. Els
pagesos no han de tenir cap «cacique».

—La reforma d'un Estatut subjecte
a una Constitució espanyola ha de ser
difícil?

—Crec que sí i per aquesta raó no
vam votar la Constitució a Madrid,
mentre d'altres partits d'esquerres ho
feien i més tard o més d'hora ho pa-
garan.

.-Ha canviat E.R.C. de la Repúbli-
ca fins ara?

—L'Esquerra Republicana és avui
dia la continuació de la d'abans i no
reneguem pas del nostre passat.

-Va pensar en determinat moment
un govern amb PSC i PSUC?

-Un govern on hi sigui el PSÜC dedeM
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cap manera el volem, perquè el que
ells volen és una dictadura, diguin el
que diguin, i el que nosaltres volem és

• una esquerra no dogmàtica.

Castellà: «Militants
i electors els passaran

comptes»
Antic militant de l'ERC i actual-

ment al PSC, Xavier Castellà no té cap
inconvenient en parlar dels anys pas-
sats i fins i tot en criticar lleugera-
ment el seu actual partit. Se'ns defi-
neix com un home de calba promi-
nent, per tal que poguem identificar-
lo. Li agrada parlar i, evidentment, no
ha perdut el sentit de l'humor.

-Parl i 'ns una mica d'aquells
anys...

-Podria començar cap el final dels B
anys 50, en els quals vaig tenir algú- g
na participació en els moviments uni- 5
versitaris, però va ser cap a l'any 67 >
quan de la mà de l'Andreu i Abelló, |
aleshores de l'ERC, vaig endinsar-me *
en el terreny de la política. Corrien els
temps en què es contemplava la possi-
bilitat d'articular una política unitària
i sensa exclusions entre totes les for-
ces democràtiques. El PSUC era la
principal força organitzada i alhora

Xavier Castellà.

l'objecte de fortes polèmiques entre
les restants forces quant a la seva
inclusió o no dins la coordinació que
s'abordava. La part d'ERC que repre-

sentava Heribert Barrera i els sociaí-
demòcrates de Pallach, entre d'altres,
es negaren taxativament a seguir en
un projecte en el qual hi era present el

EL DIFÍCIL EQUILIBRI
ENRIC COMPANY

Durant la campanya prèvia a les
eleccions del 15 de juny de 1977 el
candidats de l'Esquerra Republicana
de Catalunya es van atipar de llan-
çar dures crítiques i acusacions a
Convergència Democràtica de Cata-
lunya i al seu líder màxim, Jordi Pu-
jol. Avui, Jordi Pujol és l'Honorable
President de la Generalitat gràcies
als vots que li donaren el diputats de
l'ERC. Tot plegat han passat encara
no tres anys entre aquests dos mo-
ments.

Per concórrer a les eleccions de
Juny del 77 -les primeres des del
1936- l'Esquerra Republicana ha-
gué de formar coalició amb el Partit
del Treball, una petita i militant for-
mació que es reclamava hereva del
comunisme marxista-leninista aban-
donat pel PSÜC. üna agrupació elec-
toral de dos partits que el govern
Suérez no volgué legalitzar. En el
cas de l'ERC apareixia clar que el
seu republicanisme era la causa que
se'l mantingués com a partit penalit-

zat. Al cap i a la fi havia guanyat les
eleccions de 1936 a Catalunya, bé
que acompanyat, és cert, d'altres
partits. I en el moment de configu-
rar la monarquia constitucional es
volgué conjurar el risc que un partit
republicà tragués gaires vots a Cata-
lunya.

En aquella contesa l'ERC formà
part de l'Entesa dels Catalans, junt
amb els socialistes i els comunistes.
El fruit d'aquelles eleccions fou un
parell de diputats al Congrés de Ma-
drid, Heribert Barrera, secretari ge-
neral del partit i Joaquim Arana.
Fou la legislatura que tingué com a
gran objectiu l'elaboració de la Cons-
titució. Del consens polític necessari
per a fer la Constitució no en partici-
pa l'ERC; no hi fou cridada i val a
dir que un parell de vots tampoc no
degueren fer gaire por. La veu de
l'Heribert Barrera, en canvi, fou una
de les poques que aparegué com a
autènticament d'oposició: ell féu un
discurs criticant el consens, abonant
la forma republicana de l'Estat de-
fensant el dret a l'autodeterminació

i propugnant el federalisme. El vell
electorat de l'Esquerra, que recorda-
va encara els anys trenta, quan
aquest partit era el majoritari a Ca-
talunya, se sentí gratificat; i molta
gent veié en el discurs de Barrera no
solament un gest valent sinó també
el lligam d'aquella hora present amb
la de feia més de quaranta anys. Co-
herència, fidelitat, entitat moral al
nivell de Macià i Companys, els dos
presidents de la Generalitat que fo-
ren homes cabdals de l'ERC.

Tot això féu oblidar el que havia
estat escàndol entre no poca gent
simpatitzant de l'ERC: el pacte elec-
toral amb el PTC, que era qualificat
com una «aliança contra natura». De
fet, l'ERC era el 1977 un partit amb
escassíssima militància, amb poc més
que una història i una direcció affl-í
blida per divisions encara recents*':
La militància que el PTC els aportà ,
en aquella campanya electoral li do-í*
nà una presència que ningú BO espe-p
rava. , • •-•<&?

Malgrat la seva crítica al consens;;
l'ERC participà en el govern català;
d'unitat que presidí Tarradellas; ves;
per on, resultà també que un ex

PSUC. Així van quedar al marge del
procés unitari de la política catalana
que va arrencar amb la creació del la
Comissió Coordinadora de Forces Polí-
tiques de Catalunya seguint després i
simultàniament amb l'assemblea de
Catalunya, i no van entrar-hi fins al
cap de sis o set anys, a les darreries
del franquisme.

-No es va provar d'unir amb dues
fraccions? . . . ,

-Bastant més tard, quan la consti-
tució del Consell de Forces Polítiques
de Catalunya, en retrobar-nos a les
converses prèvies ambdues posicions,
es van mantenir contactes per arribar
a un acord. Però les posicions eren
moltl distintes i, a més, nosaltres
teníem ja molt madurat el participar
en la creació del Partit Socialista de
Catalunya. Curiosament, en aquestes
darreres eleccions, ERC, en la seva
propaganda electoral recordava entre
d'altres la seva participació en la Co-
missió Coordinadora. Per un moment
em vaig pensar que podia ser un inici
de reconsideració en la seva política
de practicar exclusions prèvies dins
l'esquerrà. Ja hem vist que nò va ser
així.

- l a més del triomf d'ERC, el qui

més ha guanyat ha estat CiU, El PSC
ha passat a ser la segona força.

—Jordi Pujol ha jugat a la contra
del PSC. Ens ha atacat amb duresa.
Aquest ha estat un element clau de la
seva campanya i nosaltres crec que
no hem sabut respondre adequada-
ment. Se'ns ha vist massa a la defen-

siva. Caldrà reflexionar-hi atentament
i aclarir d'una vegada determinats
conceptes sobre els quals no podem
continuar tenint una actitud ambigua.
Aquesta imatge en política és fatal.

-Potser hauria estat possible for-
mar govern amb el suport d'ERC?

—Si el que planteges és la possibili-

Francesc Vicens.

cretari general de l'ERC passava a ,
ser president de la Generalitat provi-
sional i adquiria un protagonisme ,
absolutament principal. Des d'a-
questa posició l'ERC participà en les
eleccions de l'u de març de 1979 per,
al Congrés i al Senat espanyol. Man-
tingué aleshores la seva aliança amb
el FSC per anar al Senat, on col·locà
dos del seus homes: l'històric Joan
Casanelles i Josep Rahola. Aquestes
eleccions li permeteren a l'ERC con-

.tinuar en l'àrea central del naciona-
Üsnie i, junt amb el PSC, cavalcar
dalt de l'onada de l'esquerra electo-
ralment hegemònica a Catalunya.

Vingueren les eleccions munici-
pals un mes més tard i l'ERG repetí
l'operació: participà, sobretot de la
"tà dels socialistes, en els pactes
Municipals. Passà a ser, així, força
Política de govern «municipal, inte-
grada en les majories que els consis-
toris catalans formaren als pujolis-
ks, els socialistes, els comunistes i
la pròpia ERC. < : -

.Malgrat aquestes aliances i mal'
Pfet haver participat en la seva re-
dacció, el partit d'Heribert Barrera
Criticà també el text de l'Estatut

d'Autonomia. Si el senyor Pujol és
nacionalista, els de l 'Esquerra
encara en som més; si els socialistes
són federalistes, els de l'Esquerra
encara en som més; aquest Estatut
és pobre, buit de contingut, negociat
i consensuat al Palau de la Moncloa
amb nocturnitat i secret inaccepta-
bles, però això és conseqüència d'a-
quella Constitució que nosaltres no
vam votar, és continuació d'aquell
consens en què no participàrem. Tot
això i més han dit els homes de
l'ERC quan han anat a la campanya
pel referèndum de l'Estatut. I ho ha
repetit en les eleccions per al primer
Parlament de Catalunya, justament
el que es creà en virtut de l'Estatut

En aquesta campanya electoral,
la que es clogué el passat dia 20 de
març d'enguany, l'Esquerra reivin-
dicà que havia sabut dir que no a la
Constitució, que no participà en els
Pactes de la Moncloa, que criticà
l'Estatut, retallat amb la connivèn-
cia de socialistes, pujolistes i comu-
nistes. Recordà —fent abstracció de
la seva participació en el govern d'u-
nitat de la Generalitat i en els ajun-
taments catalans, dels seus pactes

electorals amb els socialistes- que
«nosaltres no ens casarem amb
ningú». , * -. - • • ' - • ' .

Per a les eleccions catalanes
l'ERC aprofità tota l'activitat d'opo-
sició feta en la política general es-
panyola. S'aprofità del relatiu silenci
que quant a temes específicament
catalans imposava la lorresponsabi-
litat de totes les forces catalanes en
el govern d'unitat mantingut des de
1977 sota la presidència de Tarra-
dellas i doblà el seu número de vots.

Doblà el número de vots, que li
donaren catorze diputats, la situaren
com a cinquena força del ranking
polític català i, el que és molt més
important, la deixaren en situació de
decidir qui seria el futur president
de la Generalitat. Els seus catorze
vots podien completar una majoria
parlamentària per la dreta, --pujolis-
tes, ucedistes més els de l'ERC— o
bé per l'esquerra —socialistes, co-
munistes, més els de l'ERC- i fer
president bé a Pujol bé a Reventós,
segons per quin cantó es descantes-
s i n . - ,.. • - • • , ,

No ha transcendit que la decisió
exigís cap discussió interna gaire
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tat de formar un govern d'esquerres
em sembla que està prou clar que era
pràcticament impossible. Si una cosa
van formular clarament és que no vo-
lien saber res amb el PSUG. Una altra
cosa és que el PSC, com a força majo-
ritària dins una esquerra en teoria he-
gemònica, no hagués hagut de pren-
dre alguna iniciativa d'aquest tipus.
Personalment crec que les coses hau-
rien anat igual però potser hauríem
avançat en el procés de clarificació
post-electoral.

—Aleshores, £com qualificaria la
ideologia d'ERC?

—La seva ideologia per si sola fa
difícil de qualificar-la. Caldrà obser-
var detingudament la seva pràctica
política. La especial posició arbitral
que tenen anirà posant encara més de
relleu l'orientació general que adop-
tin.

—Això la pot portar a discrepàncies
internes?

-Tots els partits tenen discrepàn-
cies internes. I això és bo per tal com
estimula el debat i la clarificació d'i-
dees. De tota manera en aquest cas
crec que la component heterogènia és
alta i, per tant, les tensions per a dur-

lo cap a una o altra orientació seran
fortes.

—Fins i tot l'electorat se'n podria
penedir...

—L'electorat els passarà comptes.
Una altra cosa que també ens passa a
tots, però en el cas d'ERC la qüestió
pren un especial relleu donat que ha
fet un salt percentualment molt consi-
derable en relació a les anteriors con-
sultes i que ha obert una gran expec-
tació quant al sentit global que dona-
rà a la seva privilegiada situació arbi-
tral.

Josep M. Reguant: «Puigvert
és un franquista»

Se li nota una certa lluita interna,
sap coses d'ERC que intenta amagar
per tal de no perjudicar el partit, però
d'altra banda no li agrada enganyar a
la gent i desitja sinceritat sobretot.
Defensa uns ideals que té ben definits,
però no veu el present molt clar, enco-
manat tal vegada per un bell gat ne-
gre que dóna voltes incansablement al
seu entorn.

-Doctor Reguant, £per què va dei-
xar ERC7

-Jo venia de la CNT i vaig arribar

al partit d'Heribert Barrera pensanii{J
que era el del seu pare, Martí Barret !
ra. Vaig arribar al Congrés amb l'es--
perança que hi hauria una definició •
ideològica clara, però em vaig trobar
amb una democràcia interna qüestió-- *
nada. L'Esquerra s'autodefineix com-
un partit multiclassista, amb tentièn-;.
cies, però no dóna en canvi una altar--' "
nativa ideològica, i hi resulta palesà
la força creixent de l'opció del libera-*'
lisme econòmic, del lliure mercat, V*-

—Ha parlat d'una democràcia:/
qüestionada... ' '• -ïi ítr

—Sí, la gent prové d'un liberalisme
que té els precedents a Alemanya, JL
aquest liberalisme no és democràtic;;
A més no es pot representar tenint'
l'estómac ple a la gent que el té buit.'
Ells estan molt allunyats del poble. |,,

—Però ells, precisament en aquest
Congrés, es definiren com progressis^,
tes crítics. l \^:

—I això què vol dir? És pura demà-,
gògia. També Josep Melià va definir.
ÜCD com reformista i progressista. &

-Malgrat tot, ara ERC ha triomfat.,!
—Sí, i això és greu. Ells han confós'

el votant amb un sentimentalisme his-•
tòric burgès. Que al poble li ha agra-

dura: sembla que el qui aleshores
encara era President Tarradellas hi
volgué dir la seva. Però poca cosa
més. De fet no hi hagué cap dubte i
quan per primera vegada des de
1977 l'Esquerra Republicana de Ca-
talunya tingué una responsabilitat
política del tipus de les que no n'ha-
via tingut cap durant tota la transi-
ció escollí el criticat Pujol en comp-
tes de l'aliat Reventós. No és pas
qüestió de noms, ni de persones. Do-
nà els seus vots per formar una ma-
joria de centre-dreta i els negà per
fer-ne una de centre-esquerra.

Ho féu tan bé que, de propina, el
seu secretari general fou escollit pre-
sident de la mesa provisional del
Parlament, càrrec del qual passarà
a ser president del Parlament si no
hi ha entrebancs que ningú no espe-
ra. Després d'haver estat aliada del
PSC i del PSÜC, l'ERC ha recordat
que el primer partit és sucursalista i
que el PSUC vol la dictadura i que,
en canvi, el senyor Puyol és un na-
cionalista. No és una ironia: és que,
una vegada més, el recurs a posi-
cions de principi i a explicacions
ideologitzants ha amagat el rovell de

l'ou. L'Esquerra Republicana de Ca-
talunya és un partit que ha guanyat
o ha anat sempre de bracet dels qui
guanyaven. Durant la guerra civil
governà amb el PSUC, entre altres;
de 1977 ençà ha governat amb PSC i
PSUC, quan aquests dos partit feien
majoria a Catalunya.

Quan hi ha hagut una majoria
més a la dreta, l'ERC ha ajudat a
fer-la, perquè aleshores ha recordat
un altre principi, el de rantimarxis-
me que, ves per on, fins aquest mo-
ment no havia tingut ocasió de de-
fensar: política pragmàtica, com ex-
plicà molt bé Tarradellas.

Qui vulgui podrà dir, si li ve de
gust, que l'Esquerra Republicana ha
dut a terme una pràctica política
oportunista, sense escrúpols ideolò-
gics, desagraïda envers els seus
conjunturals aliats, i falsament d'o-
posició. Aquesta fóra una lectura su-
perficial de la trajectòria recent d'a-
quest partit perquè al cap i a la fi
l'ERC es trobà, de 1977 ençà, que no
podia fer res més del que ha fet:
buscar la força allà on era. Si no ho
hagués fet hauria demostrat que ja

havia perdut tota capacitat de cop-
sar la situació política en què es tro-
bava, de saber moure-s'hi amb pru-
dència i agilitat alhora, de treure'n
rendiment en benefici de les pròpies
posicions. L'ERC ha estat l'únic par-
tit català que ha augmentat el seú
número de vots de manera constant
fins ara. Es pot dir que la seva gestió
ha estat durant aquest anys una lli-
çó de com una força política pot na-
vegar i arribar a port en un període
en el qual els seus competidors di-
rectes i els seus aliats ensospeguen
-cas del PSC i del PSUC- o bé dei-
xen de ser el que inicialmente prete-
nien -cas de CDC com a partit de
centre-esquerra— enfangats en una
difícil transició. >•> *-

A Madrid, l'ERC podrà seguir la
seva pràctica d'oposició sense massa
compromís. A Catalunya, en canvi,
els seus catorce diputats l'obligaran
a definir-se ja d'una altra manera.
Sobre el fons de la qüestió, sobre
l'oposició dreta-esquerra. Han anun-
ciat, de moment, la voluntat de ser
el que hom en diu partit-frontissa.
És a dir, que continuaran intentant
el difícil equilibri.
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Josep M.

dat i l'ha acceptat, però que no té cap
contingut. Si en properes eleccions
continua superant-se, malament, per-
què significarà que la gent no està
conscienciada. No exerceix cap espe-
rit crític sobre la realitat i les ofertes
en època electoral.

-Mirades així les coses, és molt fà-
cil per a vostè, suposem, explicar el
suport a Pujol a la presidència de la
Generalitat.

-És clar. £Qui és Pujol?... La ban-
ca, Suàrez. Si això és progressisme
crític, doncs molt bé.^. v ^

-Però el cert és que el PSC tampoc
no va voler entrar en gaires solucions.

-El PSC no podia entrar en «una-
altra alternativa», és evident. ERC fa
el ridícul demanant-la unió PSC-Ciü.
E1 que passa és que el PSC hauria de
Prescindir en les seves decisions del
PSUC, perquè amb el govern d'unitat
que propugnen amb els comunistes no
anem enlloc.

-Ens ha parlat d'un sentimentalis-
me històric, però d'altres causes hi
deu haver per a aquest triomf...

-Aquesta ha estat la principal, re-
colzada en la gran publicitat que han
fet. si bé lamentablement buida de
continguts. Perquè aquesta ERC no
s assembla gens a l'anterior.

-Malgrat tot, £ creu. que el Grup
arlamentari es mou sota aquestes di-

rectrius? : -
-No, ha d'haver-hi hagut moltes

gerències a nivell de decisions políti-
ques. , .- ... , *

- D i g u i ' n s n o m s . •'••-"•*
Per exemple, hi ha dues persones

valuoses: Francesc Vicens i
Prujà, i una tercera, el propi

Resident Heribert Barrera, el qual em
c r ^ í ? u e t é u n a 8 ran honestedat ireaibüitat. Però a l'altre cantó, al

Josep Fornas.

costat dels Hortalà, Vinas, etc... tenim
un Puigvert, amant de la demagògia
sanitària i col·laborador franquista, i
no ho dic perquè visités o tractés el
General. És remarcable que Esquerra
fitxi un home amb aquest historial.

—En aquesta campanya s'hauran
manejat xifres altes...

—Sí, és evident que s'han mogut
més fons econòmics dels normals. Pe-
rò no tinc proves, i ells sabran... Pot-
ser alguns nou arribats i «descone-
guts» fins ara, com Vinas, per dir un
nom, hagin tingut quelcom a veure en
aquest sentit.

—Finalment, ino l'ha sorprès ERC?
-No, no, ERC ha estat fidel a sí

mateixa, i ha demostrat que la seva
ideologia està propera a Jordi Pujol, a
la banca, a Suàrez.

Josep Fornas:
«Obligats al si a Pujol»

Candidat número cinc en les passa-
des eleccions, Josep Fornas ens rep en
l'ampli despatx en el qual atén les tas-
ques que H imposa la seva feina de
professor mercantil. Tranquil, reposat
i amable, ens contesta les preguntes,
esbossant algunes vegades un somriu-
re perspicaç.

-Vostè és un dels membres més
veterans del partit...

-Sí, i no només jo, perquè el meu
avi fou dels fundadors del partit. Per
la meva banda, els puc dir que durant
l'exili jo vaig ser aquí a Barcelona el
secretari de Josep Tarradellas.

-Secretaria que va abandonar més
tard...

-Sí, perquè amb el retorn dels exi-
liats el partit es va reorganitzar total-
ment.

-Però amb la democratizació del
país s'arriba a les eleccions del juny

de 1977, en les quals ERC no pot par-
ticipar perquè no està legalitzada,
i Quines foren les causes?

-Evidentment el que hi va influir
molt fou que dúiem en el nom del par-
tit la paraula «republicana», i això en
un país monàrquic no els va semblar
bé. Però hi va haver altres canses im-
portants que encara no es poden acla-
rir. En un altre moment ja ho veurem.

—Però la realitat és que hi havien \
partits que eren més radicals i entra-
ven en la contesa. - • • •- \ \,,

-Si, clar, per exemple el PSUC.
—Aleshores, els legalitzen i el partit '••

queda integrat per gent força experi-
mentada... •-• - ...

—En el partit hi ha militants de to-
tes les edats. Tots els partits tenen ;
gent d'edat, per exemple, López Rai-
mundo, La Pasionaria... Es normal. •

- I ara, amb el partit ja legalitzat i
amb força ERC triomfa en les elec-
cions parlamentàries. £A què s'ha de-i >
gut?

-Realment he de dir que fou una.
sorpresa fins per nosaltres. Tenien)
prevists 10 o 11 parlamentaris, essent
optimistes. El que passà és que soni
un partit obert a totes les opcions, de&
del marxisme al centre-dreta.

—No creu que aquest buit d'ideolo-
gia és enganyós? ,

-No és que hi hagi un buit. Nosal-
tres tenim com a base un nacionalis.
me, que és més important que la ideo.

.lògia, si bé tot hi va implicat.
:- —Però un ventall tan ampli deu
portar diferències internes...

-Sí, no ho puc negar. Ara no tant,
abans sí que hi va haver divisions, pç-
rò es superaren amb encert.

-Passem a l'elecció de president
de la Generalitat: i els ha convençuts
Pujol? . ' '..

—Nosaltres en principi ens estimà-
vem més un govern PSC-CiU, però ai-
xò no ha estat possible, encara que río
hi renunciem. En no poder ser aques-

. ta unió, i en no voler governar el PSc
i preferir estar a l'oposició, no vam
tenir més remei que votar Jordi Pujol.
I ara, no volem que fracassi perquè
sèrie el fracàs de Catalunya. :

—No obstant, vostès es van abste-
nir en la primera volta, i donaren el sí
en la segona. iFou unànim? -- ,

-Bé, la primera abstenció no va te-
nir dubtes i el sí en la segona, tampoc.

-Encara que Pujol no hagués satis-
fet ERC? - ,

-Passés el que passés. No ens
podíem quedar sense President. ~ .
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-Però ERC, està més a prop de Ciü
0 del PSC?

—Diguem que des del punt de vista
nacionalista ens acostem als primers,
1 des del punt de programa polític, als
segons.

— Comprometi's una mica més:
i què farien els militants d'ERC, i vos-
tè, si desaparegués ERC?

—No sé què farien els altres. Perso-
nalment sempre he estat d'ERC i mai
no ingressaré, ni ingressaria en cap
altre partit.

—No creu que a alguns votants no
els haurà agradat el seu vot a Pujol?

—Jo estic convençut que el poble
cada vegada entén més de política,
perquè si no la gent no hauria canviat
el vot com ha passat.

—El cert és que, de moment, ERC
s'ha decantat cap a la dreta.

—El nostre vot no és ni d'esquerres

ni conservador. A Europa ja es coneix
aquesta opció. Consisteix en un tap
que fa que l'ampolla no s'esbravi ni
exploti. Només existeix en països molt
madurs políticament.

—Amen.

Vicens; «Si Pujol no
compleix, el
denunciarem

davant del poble»

Francesc Vicens és l'actual director
de la Fundació Miró i diputat per l'Es-
querra Republicana de Catalunya,
elegit en les darreres eleccions pel
Parlament català. Francesc Vicens és
un dels homes «forts» i més radicals
de l'Esquerra. Ex-comunista per les
seves diferències amb el marxisme,

CADA MATI LLEGIU

AVUI
diari

en català
DEMANEU-LO AL VcfeïRE QUIOSC

AVUI

AVUI
AVUI

Un diari independent i objectiu, al
servei dels Països Catalans.

Un diari per aífutur

SUBSCRIVIU-VOS-HI

va entrar a ERC després de les elec-'
cions. : ^

—Per què va ingressar a l'Esque-
rra?

—Vaig ingressar fa molt poc temps
i ho vaig fer perquè em sento identifi-
cat amb el nacionalisme i amb la Unia
política del partit.

—Per què van votar Pujol a la sego-
na volta i no a la primera?

-No ho vam fer, perquè Pujol no
va donar cap satisfacció en cap sentit
al principi, és a dir, en qüestió de
traspassos, reforma de l'Estatut...

»Pujol volia una revisió de l'Estatut
i a mi no m'agradava l'expressió i el
que aquesta comportava, i li vaig de-
manar que es comprometés a la refor-
ma. Al final ho va fer i el vam votar.

-Quins punts més li va demanar a
Pujol per donar-li -el vot?

-Un altre punt va ser la supressió
de les Cambres Agràries. Aquestes,
encara que són de recent creació, van
sortir d'una llei post-franquista de
l'any 77. Pensem que cal suprimir-les
i no cal esperar traspassos. Crec que
han de passar a mans de la Conselle-
ria d'Agricultura que faria el paper;
de gestionaria. , .'*

-Què faran si Pujol no compleix
les seves promeses? .-% - |

-Si no compleix ei que ha promès
el denunciarem davant el poble i a la
Cambra de Diputats. . -U

—Potser són menys d'esquerres
després d'haver votat Pujol? r i

-Votem Pujol sempre i quan ens
garanteixi el que nosaltres volem. Res
de ser menys d'esquerres. >

-Quina línia política pensa que té
en Pujol? : ''$*

-Pujol és un social-demòcrata amb
fluctuacions degudes a la seva posi-
ció. • >!- ;^""

—Van tenir cap finançament de la
Internacional Liberal? ï'''#'"'

-Això va ser una acusació que ens
van fer els Nacionalistes d'Esquerra i
que jo li vaig comentar al president

,del Parlament i del partit senyor Ba:
rrera. Ell em va contestar: «Juro pel
meu honor que no hem rebut cap ajut
de l'exterior». ,.,;..•£

-Com creu que ha de ser el nou

Parlament de Catalunya? f̂ V
-El Parlament de Catalunya s'n»

de comportar d'una manera seriosa \
no ha de fer com a Madrid que les ne-
gociacions són a fora, als pasadissos»,
sinó a les Cambres com jo he fet

. a r a . • :- •" •• . , . • •' .••
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Tribuna

La màgia de l'artesania
In el meu llibre «De la Màgia a

l'artesania», exposo les possibilitats
del marketing polític: el politing. El
po: ting és l'altra cara del tapis de la
his òria. Mentre la història és la ca-
ra del passat, el politing és la del fu-
tur. Són allò que s'oposa —com el
pa sat i el futur— però alhora «la
maeixa moneda». L'anàlisi de poli-
tinj selecciona els fets-simptoma
d'í cord amb les seves possibilitats
pe a assolir l'objectiu que es propo-
sa abastar. En els tres capítols del
llil re «De la màgia a l'artesania (El
po iting del cambio espanol)» he se-
guc el sistema d'anàlisi que consis-
teix a aplicar els principis de politing
a la realitat, ün exemple n'és la res-
pon ta a l'article de R. De la cierva
rejarent a l'error que havia estat no-
menar Adolfo Suérez president del
Govern. L'editor escriu que aplicar
clixés polítics als personatges, per a
avaluar-ne les possibilitats, és un
sistema equivocat.

21 clixé polític és vàlid quan es
tracta senzillament de comunicar ai
públic quelcom referent als perso-
aatges. Però no ho és quan el que es
pretén és analitzar en profunditat
les possibilitats del polític en qüestió.

Crec que el camí més encertat per
a poder analitzar en profunditat la
realitat i establir llavors una estrate-
gs d'acció és fer-ho sense aprioris-
mes interessats. S'ha de «refredar»
Ja realitat i analitzar-la sense sentit
Partidista i només relacionar-la amb
les possibilitats que ofereix.

Així en el comentari titulat «El de-
sencanto de la democràcia» (febrer
Ge 1978) analitzo el que previsible-
ment havia de transcórrer; perquè
*«indicis eren clars. El principi ope-
ra«u que servia d'anàlisi en aquella

^ Directiu publicitari i especialista en poli-

ocasió era el següent: els qui s'han
acostat o han esperat la democràcia
com la fórmula màgica per a resol-
dre els problemes del país, s'equivo-
caran. I citava Ortega així: «No re-
tornem ara als polítics la credibili-
datat i la fe que abans donàvem als
sacerdots». En altres casos cal ana-
litzar i contraposar un punt fort jun-
tament a un altre de feble. En seria
un exemple el comentari de l'article
que es titula «La canción que busca
Suàrez» (Abril de 1978). Suàrez ha
demostrat una gran capacitat per a
l'actuació que podríem denominar
física de la política, la de la utilitza-
ció i manteniment del poder. Així i
tot posseeix una certa feblesa en el
terreny que alguns anomenen la
ideologia i que jo titulo el de la inspi-
ració. Probablement a Suàrez li sor-
giran dificultats ja que no serà capaç

• d'infondre entusiasme, ganes ni mo-
tivacions al seu sector, a la seva
gent.

El realisme és un altre dels princi-
pis del politing. Així l'anàlisi realista
es fa evident en la comparació de

dues dinàmiques, la de Catalunya i
la d'Euzkadi. Són dues nacionalitats
que tenen els seus punts de semblan-
ça però també un «tempo» diferent.
Algú ha dit que Euzkadi està des del
punt de vista del «tempo», en una si-
tuació força semblant a la de la Ca-
talunya de la segona República.
L'actual situació catalana és més
freda, més atemperada. El grau d'e-
bullició emotiva i de violència que
existeix a Euzkadi s'hauria pogut
entreveure d'haver-se analitzat amb
claredat i independència. Cal recor-
dar, com a exemple, que la bandera
reivindicativa d'Euzkadi, pel que fa
al seu nacionalisme, la portà un
grup de nacionalistes, TETA. En
canvi la reivindicació, a Catalunya,
encara que hi va haver algunes ac-
cions violentes, no la portà un grup
terrorista, sinó gent que avui accep-
ten de ple la Constitució. Les dinàmi-
ques, feta aquesta anàlisi, també ha-
vien de ser diferents. Quin ha estat,
en definitiva, el politing del canvi es-
panyol? Entre les-anàlisis escrites al
llarg dels anys del canvi (1976-
1980) que ara s'ofereixen al lector
de forma sintetitzada, destaca el ti-
tulat «Elogios de la artesania». S'hi
presentà' l'artesania com la fórmula
més característica dels períodes de
canvi. El politing del canvi espanyol
ha consistit per tant en el bandeja-
ment de la màgia com o. fórmula
política.

Referent a aquest canvi de menta-
litat, el fisòsof Eugeni Trias —en el
pròleg del llibre— diu que «el primer
dels problemes espanyols és la resis-
tència del país a assolir un caràcter
adult, estat caracteritzat per idees
contràries a les característiques es-
panyolistes alimentades pel fran-
quisme: el culte a l'atzar, elKmira-
culisme, l'economia del do». En una
paraula, la màgia. - •
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DE L'ASIL·INTERNAT ALS
COL·LECTIUS DE BARRI

Una experiència
que es pot trencar
MONTSERRAT PUIG

El conflicte existent entre l'Àrea de Serveis Socials i els
treballadors dels Col·lectius Infantils, pot posar en perill la
continuïtat d'aquesta experiència pedagògica iniciada fa tres
anys. £1 contracte signat entre l'administració Socias i l'empresa
C.E.D.E.F.E.S.A. (Centre d'Educadors) finalitza el 8 de juliol.

Francesca Masgoret, consellera-re-
gidora d'aquesta àrea així ho comuni-
cà als afectats, anunciant en una car-
ta del 2 de maig que s'estan estudiant
altres fórmules per iniciar una nova
etapa de política social per a la infàn-
cia. L'Associació de Treballadors dels
Col·lectius havia presentat un projecte
per garantir el perllongament de l'ex-
periència i manteniment dels llocs de
treball.

En començar el curs 77-78, quatre-
cents nois i noies de 5 a 16 anys inter-
nats en els asils municipals de Ntra.
Sra. del Port i Ciudad de los Mucha-
chos, van trobar-se amb cares noves.
En lloc de frares i monges els educa-
dors que conviurien amb ells eren
gent jove, amb barbes, «texans», ca-
bells llargs i faldilles florejades. Però
aquesta no era l'única novetat; sorti-
rien cada dia d'aquells inmensos ca-
salots destartalats per anar a l'escola
del barri. L'autoritarisme i la massifi-
cació desapareixien, i es creaven
grups de 12 o 13 nens i nenes a cà-
rrec d'una parella d'educadors (dona i
home).

El primer curs va ser fifícil i ple de
tensions, els nois i noies volien provar
fins on arribava aquella llibertat que
se'ls atorgava per primera vegada. A
poc a poc van aprendre a relacionar-
se espontàniament amb els companys
(nens i nenes, fins aleshores absoluta-
ment separats), a compartir les jogui-
nes i tenir-ne cura, col·laborar en fei-
nes com parar taula,, o fer-se el llit.

Cada Col·lectiu és una unitat orga-
nitzativa que comprèn una zona o ba-
rri d'acció. L'Ajuntament disposa ac-
tualment de 16 mini-residències re-
partides a diferents barris: Sants,
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Born, Padró (Districte 5è) Canyelles (9
Barris), Carmel i Poble Nou. El Col.-
lectiu del Poble Sec té els pisos adqui-
rits 'i adaptats però per problemes
amb els veïns encara viuen a Can
Puig, l'antiga Ciudad de los Mucha-
chos. El Col·lectiu Juvenil que acull
els adolescents de més de 16 anys en-
cara habiten a l'Asil de Ntra. Sra. del
Port, amb greus inconvenients.

El curs 78-79 la majoria dels Col.-
lectius es varen traslladat als pisos; el
de Zona Franca va tenir la sort de po-
der trobar una torre. L'equip pedagò-
gic és format per 800 educadors, un
psicòleg, una assistent social i un
coordinador. Cada setmana es coordi-
nen amb els companys dels altres 8
Col·lectius per fer una tasca de con-
junt.

Els barris es varen triar tenint pre-
sent la procedència dels nens per faci-

litar la relació amb la família ï-ia
reinserció en llurs comunitats. En els
nous habitacles els infants disposen
d'espais propis de reunió i joc, mal-
grat que no sempre tenen patis o jar-
dins, però s'aprofiten els pocs que hi
han al barri; d'altra banda, tampoc
no els tenen a casa seva. |

Aquí tenim llibertat, 4
diuen els nens ,|;

«El que més ens agrada ós que un
cop al mes anem al cine, o les sortides
a la muntanya que fem per Pasqua,
Nadal o l'estiu, són "xulíssimes", i ho
passem bomba», diuen els nois del
Col·lectiu de Sants. S'organitza un
guirigall, car tots volen parlar «aquest
tio s'enrolla molt, jo t'explico què fem,
el que més m'agrada és que aquí te-
nim llibertat i gairebé podem fer el
que volem, si bé hem de parlar-ho
amb aquests» (els educadors, que s'ho
miren tranquils). ||:

Els caps de setmana la majoria de
nens els passen amb les famílies i al
mateix temps participen en les activi-
tats d'esplai o culturals del seu barri o
escola. | |:

Una feina que vol temps fe
i costa de veure £

, «Tenim nens que als 13 anys no sa-
bien llegir ni escriure, malgrat tenir
cartilla d'escolarització. £1 primer
any gairebé havíem de portar-los a
l'Escola agafats de la mà. Actualment
és molt estrany que facin campana
—diuen els educadors—. Hi ha tota
una tasca de relació amb l'escola,
parlar amb els mestres i de recupera-
ció dels anys perduts, que requereix
una atenció constant». I és que no | j

«Fer assumir la marginació és una manera de denunciar-la».



i „_..

ha d'oblidar que els- nens «difícils o
problematitzats» com la psicologia els
ha etiquetats, surten de famílies fona-
mentalment emigrades, on molts pa-
res estan sense feina, han viscut sepa-
racions traumàtiques i violència. Füls,
alguns no desitjats, als quals varen in-
ternar perquè una o dues boques
menys ajudarien a pagar el lloguer
d'un sòtan humit i mal ventilat.

«El nostre treball no ós tan sols
amb els nens, sinó amb tot l'entorn
social que els volta. Tenim llargues
entrevistes amb la família i el nen
abans de donar-lo d'alta. En aquests
tres anys 96 nens han estat reinte-
grats a llurs famílies. Hi ha una rela-
ció continuada amb els pares per des-
cobrir les causes que els mouen a por-
tar-nos el seu fill. L'assistent social i el
psicòleg recullen totes les dades de
cada situació familiar, perquè revolu-
ció del nen sigui paral·lela a la dels
pares». Els treballadors dels Col·lec-
tius tenen clar que aquestes famílies i
els seus fills són fruit de la marginació
que engendra la nostra societat, i no
ho volen amagar. Inserir els Col·lec-
tius als barris, vol dir parlar amb els
veïns de l'escala que es queixen i ini-
cialment rebutgen els Col·lectius, anar
a les associacions de veïns a explicar-
los la tasca i participar en la lluita
que porten, ser un membre més dels
ateneus i entitats de cada barri, vol
dir afrontar el problema de les bandes
de delinqüència juvenil, de la manca
d'espais verds, i d'equipaments. Fer
assumir la marginació en el lloc on s'-

ha generat és una manera de
denunciar-la, i en aquesta mesura, és
conflictiu.

Pedagogia important,
gestió deficient

Francesca Masgoret, responsable
política de l'Àrea de Serveis Socials
ens fa un forat en la seva agenda ple-
na d'activitats. «La tasca dels Col·lec-
tius ha estat important, s'han com-
plert les etapes de desinstitucionalit-
zació, s'ha trencat amb la visió benè-
fica d'assistència a la infància, però la
gestió ha estat deficient. Segons el
contracte signat amb el batlle Socias,
l'Ajuntament gairebé no tenia dret a
intervenir. La Comissió de Control on
s'implicava l'ICE de l'Autònoma de fet
no va funcionar, i nosaltres ja no hem
tingut temps de posar-la en marxa.
Estem fent un estudi o informe per
tècnics de l'àrea que valorarà amb
profunditat la tasca realitzada». S'han
invertit als Col·lectius 150 milions de
pessetes, s'aixeca i em lliura una me-
mòria econòmica. A la mateixa es fa
constar que és el primer estudi amb
dades aproximatives i que encara no
s'ha pogut calcular Tamortització. Les
inversions per compra d'habitacles i
arranjament pugen més de 55 mi-
lions. A la introducció es fa constar
que els nens acollits representen el
40% del nombre total d'acollits als
serveis de l'Àrea i el cost el 47% del
Pressupost de Serveis Socials.

nens gaudeixen d'un ampli camp de llibertat.

«Nosaltres creiem què han de conti- '
nuar les residències infantils, però el
projecte dels Col·lectius no és l'únic
que hem rebut, en tenim d'altres de
l'IRES o bé d'OSAG. En aquests mo-
ments s'està dissenyant la política de
l'Àrea pel que fa a la infància. Pen-
sem que s'ha d'iniciar una nova eta-.
pa. Volem crear tota una xarxa de ,
serveis d'esplai, de centres tipus Juan '
Gaviota a cada districte, residències
obertes. D'altra banda, l'Ajuntament
no ós l'únic organisme que ha d'assu- '
mir aquest problema. Estem treba-
llant per implicar-hi la Diputació i el
Tribunal Tutelar de Menors. Hi han
60 nens que són de fora de Barcelona,
i els seus municipis també han de par-'
ticipar. .. : ^

Pensem convocar en un seminari
d'un parell de dies a totes les entitats
ciutadanes que han presentat projec-
tes, i discutir-ho. Després obrirem un
concurs públic, per cobrir els llocs de
treball. Entenem que les negociacions
no estan trencades, abans del 24 de
maig donarem una resposta als Col.-
lectius, els quals, diem-ho de passada,
s'han dividit, i ara una cosa és el Cen-.
tre d'Educadors, l'empresa signatària
del contracte que ara s'acaba i una
altra és L'Assemblea de Treballadors;
ens trobem doncs que l'Ajuntament té
més d'un interlocutor».,,. . ,. ..j<
Quan li apunto el problema dels veïns,,
argument que la Consellera ha fet pú-
blic en els jnedis de comunicació com
causa de conflicte afegeix: «És molt
trist que la ciutat només demani més
repressió, ós una constant tràgica», i
m'ensenya una pila de cartes rebudes.

Mentrestant la inquietud creix als.
Col·lectius, ja que no es poden progra-:

mar les vacances en desconèixer el
futur laboral dels centenars de perso-
nes que hi treballen. . • ;.•-:-, •*•;;

«El nostre treball ós dur i esgota-
dor, a nivell psicològic i fins i tot físic,
alguns educadors han estat agredits
per bandes de carrer. Creiem que ens
hem de dedicar molt més a la tasca
de barri, i per això des del novembre
del 78 hem deixat de cobrar un 7% de
l'augment del cost de vida i l'hem de-
dicat a pagar un educador més per
cada Col·lectiu. ' , .; . - . ,;,

Un argument en el qual l'Àrea de
Serveis Socials i Col·lectius estan d'a-
cord, és que mentre el pressupost de
«Protecció ciudadana, 0 policia és de
més de 3 mil milions, el de Serveis So-
cials no arriba als 800. Les "conclu-
sions les pot treure cadascú. •
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Més consideracions sobre
l'actual sistema fiscal

MIQUEL SOLANS

Gom es deia en el número passat de L'HORA, el tema de la Reforma Fiscal, de la
Declaració de Renda, i de qui surt beneficiat o perjudicat amb el nou sistema
fiscal, ós present al carrer i en les converses. Per tant, em sembla interessant de -
fer-hi algunes aportacions per tal d'aclarir i simplificar una mica tot aquest

desconcertant món.

utilitzaré per a fer-ho un sistema
d'exposició més aviat poc habitual pe-
rò que em sembla il·lustratiu, a fi que
sigui el mateix lector qui pugui elabo-
rar les seves pròpies conclusions.

Necessitat de la Reforma

Evidentment, la revisió de l'Impost
sobre la Renda, com tot el sistema fis-
cal requereix un profund canvi. I ho
deixo en futur, perquè la reforma fis-
cal està tan en bolquers com la refor-
ma política, ja que en el fons els fils
de l'evolució estan controlats pels ma-
teixos interessos. Però aquest canvi'
que esmentàvem no pot ser ni impro-
visat, ni demagògic, ni eléctoralista.
És sistemàtic el fet que en aquest país,
cada ministre vol passar a la història
com el pare d'una nova reforma ela-
borada en qualsevol laboratori i que
res no té a veure, en la majoria de ca-
sos, amb el pols viu del carrer.

Es va canviar la renda, es van dic-
tar decrets, lleis, ordres, disposicions,
circulars de tota mena i color, que tot
plegat convertiren la reforma en un
jeroglífic immens en el qual la pròpia
Administració era la primera a
perdre-s'hi. La informació sobre Re-
forma Fiscal era incompleta, parcial i
insuficient, i en conseqüència, defec-
tuosa. El ciutadà s'ha vist incapaç
d'entendre els conceptes bàsics i això
no li és imputable a ell sinó al fet que
era la pròpia Administració la que
desconeixia el ritme i l'objectiu d'una
Reforma Fiscal.

Així doncs, arribem a una primera
conclusió en el sentit que és necessà-
ria una reforma a fons, però és també

Miquel Solans, advocat i especialista en qües-
tions fiscals.

32

necessari un estudi precís en el qual
totes les parts interessades intervin-
guin i que existeixi una informació
clara i veritable.

Retencions en la font

Una de les més grans sorpreses
amb què es troba el ciutadà és que
amb uns ingressos lleugerament supe-
riors a l'any anterior, en el qual la se-
va renda era clarament negativa, ha
passat enguany a ser positiva i a ha-
ver de pagar a Hisenda.

Exemple: un treballador casat i
amb dos fills que ha tingut uns ingres-
sos de 880.000 ptes. es troba que al
llarg de l'any ha pagat a Hisenda
88.000 ptes., a la Seguretat Social
unes 40.000 i que a més per renda
haurà de pagar unes 6.300 ptes. Si
l'exemple fos amb tres fills, el ciutadà
encara hauria de pagar 300 ptes., car
el nou fill només li dedueix 6.000
ptes.

Evidentment l'administració dirà
que el nou sistema de retenció ha fet
que fins l'any 1978 a aquest senyor li
retinguessin a compte un 12 % i ara
només ha estat un 10 %. Però el ciuta-
dà li respondrà que l'únic important
és que al llarg de l'any ja ha pagat
88.000 + 40.000 i, a més, 6.300. Si
Hisenda tingués més sensibilitat fiscal
i menys experts en càlculs econome-
tries, creiem que el ciutadà els estaria
més agraït.

Limitacions

La Llei diu: «En cap cas la quota
íntegra resultant de l'aplicació de l'es-
cala podrà excedir del 40 % de la base
imponible ni, conjuntament amb la

quota corresponent, a l'Impost Ex-
traordinari sobre el Patrimoni de les
Persones Físiques,- podrà excedir del
55 % de l'esmentada base». Oi que no
ha entès res? .. r£.:

Doncs aquest text que fou aprovat
en el seu dia per iniciativa de l'actual
conseller d'Economia de la Generali-
tat, Ramon Trias Fargas, vol dir això:
en renda guanyi tan com vulgui que
Hisenda com a màxim només li cobra-
rà el 40 %. Així doncs, la tan repetida
progressivitat de l'impost incideix so-
bre determinats estaments d'ingressos
però arribada a les rendes elevades i
suposant, que és molt suposar, que les
esmentades rendes no tinguessin des-
peses, la quota a pagar queda frenada
en un 40 %. Si vostè guanya 10 mi-
lions, com a màxim en pagarà 4» Si
vostè en guanya 100, com a màxim
en pagarà 40. #

Però nq acaba aquí la famosa ini-
ciativa del*3r. Trías Fargas, sinó que
per si es donés la circumstància qu*
aquests senyors tinguessin un patri-
moni elevat, i haguessin de pagar-ne
molt, es posa el límit que entre lld
pagat en renda més el que es j
per Patrimoni no han de superar el
55%. ; -lf

Conclusió: les famoses llistes p i -
cades per la premsa demostren l's»*
càcia d'aquest precepte. Rendes bai-
xes i patrimonis alts. . -lf¥,

Renda baixa dóna una base baixa i
per tant, encara que per Patrimoni s*
hagués de pagar molt, segons l'escala
aquesta quantitat quedaria limitada
al 55 % de la base de Renda. -;;

Llistes publicades
En relació amb la part final

punt anterior, ens veiem obliga**
parlar de les llistes publicades. r#



QÜESTIÓ OBERTA

Delegació del Ministeri d'Hisenda a Barcelona

Els comentaris generals han estat
de sorpresa per la baixa renda que els
nostres grans homes li treuen al seu
patrimoni. Però jo diria que no és
aquest el tema central.

iPer què junt amb els ingressos no
apareixen les columnes de despeses
declarades i quota ingressada a Hi-
senda? Segur que els resultats serien
d escàndol. Ja no n'hi ha prou amb
dir que un senyor ha guanyat 5 mi-
lions i de Patrimoni en té 120. ^Qui-
nes despeses ha deduït dels cinc mi-
lions? Quant ha pagat per Renda?
Quant per Patrimoni?

Desgravacions

Tots vostès recordaran que fa uns
mesos Hisenda deia «Compreu un pis i
us desgravarem un 15 % de la quota a
Pagar». Això no és cert, si més no dit
així.

La Llei diu: «L'aplicació de les de-
duccions (per adquisició d'habitacle
Propi) requerirà que l'import compro-
vat del valor del patrimoni del contri-
buent en finalitzar el període imposi-
tiu depassi el valor de la seva compro-
vació al principi d'aquest, almenys en
la quantitat de la inversió realitzada
f aquells béns que donin dret a de-
duccions».

Traducció: Si una persona guanya
any 1979^ milions de pessetes, n'es-

aivia 3 i compra un pis per a habita-
te propi per tres milions, aquest sen-

; o r tindrà una deducció de k quota a
Pagar de 450.000 ptes. (15 % de 3 mi-

Si una persona guanya 1 milió i
* l gasta en viure, i en tenia estel-

a t s d'anys anteriors 3 milions que

inverteix en comprar un pis per a
viure-hi, aquest senyor no podrà de-
duir ni una pesseta com desgravació
per inversions, ja que aquestes no han
estat realitzades amb diners generats
en aquest exercici.

Aquests mateixos exemples d'habi-
tacle són vàlids també per als famosos
Bons de Caixa o Deutes Amortitzables.

A qui beneficia o qui surt primat
amb aquestes desgravacions?

Deduccions de la quota

Hisenda ens diu que amb caràcter
general es poden deduir 15.000 ptes.

iTenen els mateixos nivells de des-
peses els casats que els solters? £Per
què una quantitat que va ser establer-
ta fa dos anys no ha sofert un incre-
ment d'acord, si més no, amb el cost
de la vida?

En concepte de despeses de perso-
nal es permet deduir el 15 % de des-
peses mèdiques, Primes i Asseguran-
ces de Vida, o 10.000 ptes.

Allò que no és clar malgrat les ob-
servacions d'Hisenda és si aquestes
10.000 ptes. són en conjunt o per ca-
da membre de la unitat familiar. L'ar-
ticle 29-3, en parlar d'aquest apartat,
diu: «Els contribuents podran optar
per deduir els percentatges abans es-
mentats (15 %) o la quantitat fixa de
10.000 ptes...».

I l'article 14-2 diu: «Quan les per-
sones... estiguin integrades en una
unitat familiar, tots els components
d'aquesta quedaran conjuntament i
solidària sotmesos a l'impost com sub-
jectes passius...».

Doncs bé, o Hisenda aclareix i de-
mostra el contrari o es podria inter-

pretar que en ser contribuent cada"
membre de la família, la deducció de
10.000 ptes. seria per cada individu
que la compon. . . j .,

Per què en el capítol ind^i^yie___
despeses extraordlnàries~no~suntuà- 7
ries Hisenda no permet deduir el 15 %
de les despeses escolars? < .

Si la Constitució parla en l'art. 27 .
d'ensenyament gratuït i ja que l'Estat
no la garanteix, no es permet al con-
tribuent o deduir de la base les despe-
ses d'educació o de la quota a pagar
el 15% d'aquestes despeses. :

Preguntes finals ;

/.Quin sentit té que durant l'any
1979 pràcticament no es puguin de-
duir com a despesa els interessos de
la hipoteca que tenim sobre el pis? Si]•
un pis el tenim valorat en patrimoni
en tres milions i té una hipoteca de
1.200.000, resulta que l'ingrés seria
de 90,000 ptes.' (3 % de 3 milions) i els
interessos pujarien a unes 190.000. i
En aquest cas, Hisenda diu que com à
wifmm es posarà la base imponible del
rebut de la contribució en 30 o 40 mil
pessetes. . ••.•.-. • y

iPer qué durant els anys 1977 i
1978, i res no s'ha dit de 1979, els
sous de parlamentaris i senadors
(unes 120.000 ptes. al mes) no pagaven
renda i no se'ls retenia cap quantitat?

iPer què Hisenda, a fi d'agilitzar la
seva gestió, no limita les dclaracions a
nivell d'ingressos? Per exemple, que el
matrimoni amb dos fills que guanyi
menys de 1.100.000 ptes. no hagi de
declarar i n'hi hagi prou amb el que
ja se'ls ha retingut en la font. Facin
una escala i veuran la quantitat de
persones que quedarien excloses, i ,
d'aquesta manera l'escàs personal i
els escassos mitjans amb què compta /
la Inspecció es podrien dedicar a la
investigació dels altres contribuents. ,«.

&Per què les pensions de jubilacions
han d'estar sotmeses à Renda? Ente-
nem que una cosa serien les rendes
que un jubilat rep pels dividends d'ac-
cions o rendes de comptes corrents
que estiguin gravades però per què les
pensions de jubilació?

Després d'aquestes consideracions
cal creure que cada lector haurà po-
gut concloure clarament a qui benefi-
cia i a qui perjudica l'actual sistema
fiscal. • v •
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MEMÒRIA PER A TANTS DE TÍTOLS

Cannes, amb poca novetat
i vells mestratges

ANTONI KIRCHNER

Eren dos quarts d'una del migdia del dia 23 de maig quan el president del
festival internacional de Cannes ens llegia l'acta del palmarès. Un jurat, presidit
per Kirk Douglas i compost per realitzadors, crítics, productors, un decorador i
una actriu, atorgaven la Palma d'Or, ex-aequo a «Kagemusha» d'Akira Kuf osawa

i a «All that Jazz» de Bob Fosse.

I arrera d'aquest acte quedaven
quinze dies, llargs, plujosos i feixucs
dies, amb més de 700 pel·lícules pro-
gramades (en tot l'any, a Barcelona
no >e'n veuen més que unes 600 i ja
és una xifra escandalosa), amb molts
dier en què el programa contemplava
unes 120 projeccions.

Les cròniques diàries per la premsa
i p ;r la ràdio assenyalen l'afer de
l'actualitat quotidiana, hom escriu i
parla del que s'ha vist en aquell mo-
lent, a la manera del part de guerra.
Ara, reposadament, la col·laboració a
L'HORA ens permet de donar una
ullada al panorama general, al que
ha pogut oferir-nos el ,
festival de Cannes, vist )
amb certa perspectiva. *

Anem, doncs, a esta-
blir primerament unes
condicions. S'ha vist
toolt de cinema, però
Poc d'interessant, com
Passa sempre. Poques,
jol poques pel·lícules

una pantalla. Hi ha una crisi aguda
d'arguments que continua condicio-
nant el poc èxit que té l'espectacle ci-
nematogràfic a les pantalles comer-
cials. I, a més, a la crisi d'arguments
hem d'afegir la crisi de propostes no-
ves. Aquest ha estat el festival de les
figures ja consagrades. Foca gent jove
ha pogut accedir-hi i els qui ho han
fet tampoc no han plantejat noves
propostes. Es diria, veient el cinema
que se'ns ha ofert a Cannes, al gran
mercat de pel·lícules que és Cannes,
que tot continua igual. '

No hi havia discussió. Tothom va
estar-hi d'acord. El dia en què es va

aconseguit
d interessar-nos i fins i
tot d'entusiasmar-nos
Per allò que veiem en

A dalt, Akira Kurosawa
Ungint els guerrers de
*~agemusha*, Palma
* Or. A baix a l'esquerra,
An<>uk Aimèe, mülor ac-
HJü pel film de Belloc-
^ÍO. A la dreta, «Mon on-

d'Amerique», d'Alain
5» premi especial

Jurat.

projectar «Kagemusha» (literalment:
«L'Ombra») es va veure que, vingués
el que vingués després, l'obra japone-
sa mereixia el gran premi. «L'Ombra»
és una reflexió sobre el poder, cons-
truït a la vegada com un monumental
fresc històric i una apologia sobre la
teatralitat, les mixtificacions i les vio-
lències del poder polític, «L'Ombr^» és
una obra dramàtica, inscrita en una
tradició específicament japonesa.
L'acció del film queda situada als da-
rrers anys del segle XVI. Es tracta
d'un període que ha quedat registrat
com un dels més violents de la histò-
ria del Japó, en el qual el poder no va

. . . . parar de fluctuar. En
J aquest temps un dels

més grans cabdills de
l'era feudal va deixar
escrit que, a la seva
mort, no se'n fes cap
publicitat i que les hon-
res funeràries tingues-
sin lloc tres anys més
tard. ,

A fi de manteni r
les darreres voluntats
del seu cabdill, es va
utilitzar un home que
tenia la mateixa feso-
mia, era com «l'ombra»
del vell guerrer, però
aquest home no era si-
nó un pobre lladre de
camins comdemnat
pels seus robatoris;

Michel Piccoli, millor intèrpret per la seva participació en el film de
Marco Bellocchio «Salto nel vuoto».



that Jazz», molt del gust americà, va obtenir la Palma d'Or mercès a la fórmula de l'tex aequo».

Un comdemnat que exerceix el po-
der, que és capaç de figurar i adoptar
decisions polítiques i guerreres durant
tres anys, que arriba a enganyar els
caps dels exèrcits enemics... Un poder
polític que pot ésser retingut per qui
sigui, no per qui te les qualitats per a
tenir-lo. D'aquesta pel·lícula en
podríem dir i analitzar fins ocupar tot
l'espai de què disposem, però no és
possible. Ho deixarem per quan;: s'es-
treni.

«L'oncle d'Amèrica»,
d'Alain Resnais

Què és la memòria? Aquesta pre-
gunta se l'està fent quasi bé des que
va començar a fer cinema. L'any
1956 ja va dirigir un curtmetratge ti-
tulat «Toute la mémoire du monde» i
un any abans havia fet «Nuit et broui-
llard». £1 plantejament seriós de la
memòria i la seva representació en els
codis de la imatge cinematogràfica
ens arriba amb «Hiroshima mon
amour» i, la seriosa recerca de noves
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fórmules plàstiques que resultava ser
«L'Année dernière a Marienbad». Ara,
amb aquest esplèndid film, Resnais
vol explicar-nos tres històries, la de
dos homes i una dona que pertanyen
a tres formes d'entendre una genera-
ció, que han sortit de tres ambients
diferents, que han nascut en tres re-
gions de França prou llunyanes tant'
per la seva situació geogràfica com
pel la mentalitat dels seus habitants,
com pil desenvolupament econòmic.
Les seies vides haurien pogut seguir
tres camins paral·lels, però acaben
trobant-se.

Resnais ens vol demostrar que les
reaccions de cada un d'ells davant els
problemes de la vida (treball, relació,
amor, família, etc.) tindran una clau
ben clara. 0 dominen o són dominats.
Dues reaccions possibles davant d'a-
questa situació: la lluita o la fugida. Si
hom no pot recórrer a cap d'aquestes
dues possibilitats el que queda és la
inhibició. En el cas de l'home, que se
suposa que és un ésser imaginari,
aquest blocatge té un nom: l'angoixa
que, a la vegada, engendra tota mena
de mals. Si no és que hom pugui

desfer-se'n agredint al qui es te da-
vant, yt*

Aquesta tesi no és sols de Resnais,
sinó que el progesor Henri Laborit és
qui la defensa davant de la càmara,
introduint unes explicacions científi-
ques al voltant del cervell i del magat-
zem que significa la memòria, a la ve-
gada que Resnais demostra, amb
aquelles tres històries d'altres tants
personatges, com les teories formen
part de l'actitud normal, habitual
dels personatges, 'de nosaltres matei-
xos. %•

Títols que no s'han d'oblidar
:f

Seria injust que no recordéssim, tot
parlant de la memòria cinematogràfi-
ca de Resnais, títols que han significat
quelcom en aquest festival. La des-
trucció de la parella formada per dos
germans en «Salto nel vuoto» de Be-
Uocchio; l'auto-mitificació de Fellix»
que no sap què vol dir feminisme, o
així ho demostra amb «La città delís
donne»; la degradació dels valors (fi°
cal ni especificar si són o no són m0*



£/ clàssic «western* també va participar a Cannes. *The Long Riders» és una pel·lícu-
la en la qual els protagonistes són germans, i els actors que la interpreten també.

rals, senzillament: valors) que ens
mostra «Out of the blue» de Dennis
Hopper; la recerca inútil de l'honeste-

dat per part de Znussi dins «La cons*
tant»; l'angoixa del clima policíac que
viu la societat alemanya, concreta-

ment a Berlín segons ens demostra *
«Kaltgestellt»; la profunda crisi cine-
matogràfica·en la qual està submergit
el cinema italià queda reconegut a «La
terrazza» i a «Sono fotogenico»; l'es- ;
pectacle del musical, amb reminiscèn- ,
cies fellinianes mal digerides per Bob
Fosse a «All that Jazz»; la pel·lícula de
guerra de Sam Fuller titulada «The
Big Red One»; la crítica a les institu-
cions amb subtil ironia de «Being The-
re». I tampoc hauríem d'oblidar una
pel·lícula presentada a la Setmana de
la Crítica, titulada «Histoire d'Adrien» '
i que està parlada en Occità. Tampoc
no podem deixar de fer esment de la
participació del llargmetratge de Jo-
sep A. Salgot «Mater Amatissima». Pe-
rò no ens resta més espai. ,
•• Del film occità i del català i de mol-
tes de les altres pel·lícules n'anirem
parlant els dies en què l'actualitat ci-
nematogràfica a Catalunya ens ho
permeti. Això és, precisament, l'avan-*
tatge que proporciona Cannes, que
obliga a magatzemar a la memòria
—com.ho faria Resnais— un material,
que després, la resta de l'any, hom
pot. anar aprofitant. • '- '•-.••• *' \ •-_

Edhasa

PER PRIMERA VEGADA
HISTÒRIA

DELS PAÏSOS CATALANS
Social, política i cultural

(en dos volums) *

a càrrec d'un equip de cinc especialistes,,
sota la coordinació d'Albert Balcells

Ja ha aparegut: '>; •

De 1714 a 1975 -"3
V* -i. • .•

MANUEL ARDIT
' •. " ALBERT BALCELLS ;

NÚRIA SALES

Una obra rigorosa i amena
•-. <: Un treball fet seguint les directrius ,

- més actuals de ia historiografia,
. útil per a l'estudiós i per al lector corrent

En preparació: .. .

Dels orígens a 1714 ^
EULÀLIA DURAN .-. . ,

JOSEP M. SALRACH ,
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OFERTES

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

NOIA 20 anys s'ofereix per a qualse-
vol treball que estigui en contacte
amb infants i Puericultura. Teresa T.
318 93 61 STOP L'HORA. Ref. 8 1 .

Noia 18 anys per consulta metge o
similar només matins (Batxillerat BUP
i COU). Sou a convenir. Truqueu de 9
a 12 2 4 9 4 5 38 Núria o escriviu a
STOP L'HORA. Ref. 49 .

Estudiant nivell universitari 3er d'In-
dustrials i Llicenciat an Filosofia i Lle-
tres, fan classes particulars d'EGB i
BUP. Escriviu STOP L'HORA Ref. 7 1 .

Telefonista amb experiència s'ofe-
reix. Sou à convenir. Truqueu
3 1 1 1 8 9 6 Maria o escriviu 8 STOP
L'HORARef. 98.

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

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

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

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

Fotògraf de 22 anys amb equip i
cotxB, actualment sense feina, s'ofe-
reix per al que sigui, no importa si cal
fer desplaçaments. Truqueu als ma-
tins, tel. 7 6 1 3 1 1 8 o escriviu a
STOP L'HORA Raf. 98.

Noia estudiant de 3er. de Medicina
s'ofereix par consulta mòdica o sem-
blant. Per referències truqueu al Tel.
333 17 87 o escriviu a STOP L'HORA
Ref. 103.

COMPRES

Compro tots els discos da BOBI La-
poette, cantant francès ja mort í mes-
tre d'en G. BRASSENS. Escriviu STOP
L'HORA. Ref. 88 indicant adreça o te-
lèfon. Contestaré tothom.

Compraria núm. 0 de L'AVENÇ i di-
versos números atrassats de HISTO-
RIA 16. Truqueu al 308 05 88 de 8 a
10 del vespre. Santi. STOP L'HORA
Ref. 101.

Compraria Roulotte en bon estat. Peti-
ta, de dues places. Imprescindible es-
tigui totalment pagada pel seu propie-
tari. Pago al comptat. Escriviu STOP
L'HORA Ref. 105.

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

Grandiosa torre tipus xalet. Zona Pont
de Vallcarca. Superfície parcel·la 510
m2. edifici 1.000 m2. Façana a 2 ca-
rrers. 3 plantes més soterrani. Garat-
ge. Jardí ampli amb piscina. Aire
acondicionaU Parquet. Preu 16 m.
Sense soterrani, 13 m. Condicions a
convenir. Informació o visites. T.
213 57 08 matins, Sra. Núria.
STOP L'HORA. Ref. 9 1 .

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

L'HORA S|j|P
PETITS ANUNCIS

L'HORA DE CATALUNYA ha creat aquesta nova secció de petits .
anuncis com a servei als nostres lectors, en el qual s'inclouen ofertes i
demandes de treball, compres i vendes intercanvis, etc. Les ofertes 1

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

espai, t n eis anuncis ni aniran forçosament el n.° de telf. o de referència
de l'anunciant.

NO ES MANTINDRÀ CORRESPONDÈNCIA DES D'AQUESTA
REDACCIÓ

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

VENDES

Menorca. CAP D'EN FONT. Venc par-
cel·la 740 rr>2, llum i aigua a 100
metres mar i al costat da Binibeca.
Telefoneu al 254 34 02 . STOP L'HORA.
Ref. 93.

Venc fotocopiadora Canon 5.000
amb dos anys garantia (valor orig.
750.000 ptes.) per 500.000 ptes.,
pagament a convenir. T. 2 1 7 0 6 1 8 .
Domènec Nebot. Ref. 54.

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

Llit nou metall cromat. Puja i baixa
accionat pels peus. Vendria per 8.000
ptei. Sra. Llumi.TI. 220 5 3 7 0 d ' 1 1 a
1 STOP L'HORA Ref. 80 .

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

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

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

Venc una tenda, tipus xalet, marca
André Jamet de 4-5 places *mb una
superfície de 12 m2, amb clfving» i us
espai per a cuina. Quasi nova i molt
bé da preu. Truqueu al telèfon
803 6 0 3 9 d'Igualada o escriviu •
STOP L'HORA Ref. 104.

DEMANDES

LLOGUERS

Llogaria masia (en bon estat). No més
da 10.000 ptes. Zones indicatives: 0
Ripollès, El Bergadà, La Garrotxa. B
Montseny, etc. Escriure a STOP L'Ho-
ra. Ref. 82 o telefonar al 246 39 59

Pagaria fins 15.000 pessetes de llo-
guer mensual pis zona Eixamplí.
Escriviu a STOP L'HORA. Raf. 37. •

DIVERSOS

Cantre de relació social i matrimo-
nial per B persones soles i separaoss..
Cerqui la seva parella. Màxima serio--,
sitat. Carrer Ecuador núm. 53, mü*
s o l 4 . · B - 2 9 T . 3 2 2 4 5 52. STOP L-
HORA Raf. 100. ^
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Manilla d'oros

El benefici
del badall
M. A. CAPMANY

Fa pocs dies en Jordi Maragall i jo
parlàvem d'un temps, ara estricta his-
tòria literària, però que tant per ell
com per mi, i més encara per ell, he-
reu d'un dels homes que més rastre
han deixat en la nostra vida col·lecti-
va, havia estat conversa de sobretau-
la. Parlàvem d'un home, d'en Josep
Pyoan, un home, amb una trajectòria
vital que depassa de molt l'inventari
de les seves obres escrites. Parlàvem i
ens oferíem mútuament l'abundant
record dels comentaris de sobretaula,
d'aquest substrat de la cultura viscu-
da. £U em citava moments de la seva
vida familiar, de les arribades esporà-
diques de Pyoan a la nostra ciutat, de
l'efecte que ell li produïa, aquell per-
sonatge tan atractiu, prèviament co-
Qegut pels comentaris familiars plens
d un immensa admiració, i jo li recita- -
va uns versos, apresos a la meva in-
fància, apresos perquè la meva mare
admirava el poeta Pijoan, hereu poè-
tic de Maragall, i jo aprenia de cor
unes paraules que ja no podria obli-
dar mai més. Comentàvem com, en ei
aostre petit món, reflex fidel de tots
e}s móns, la maledicència, la xafarde-
ria- destrueix i construeix mites, i
c°m caldria treure a flot molts d'a-
<iuesta comentaris maldients, car,
jaalgrat tot, en ells s'hi revelen l'es-
tructura mental i moral dels barcelo-

María Aurèlia Capmany

nins, que a pesar dels temps no han
Canviat massa.

Jordi Maragall està escrivint una
biografia d'aquell gran absent i jo ja
m'espero la festa que serà un llibre on
el rigor mental i l'experiència directa
ens acostaran aquell personatge que
les noves generacions més afortuna-
des només han conegut a través dels
brillants volums de la SUMMA ARTIS.

Un bon dia, els barcelonins, no sé
quins, però algú, passarà revista de
tots aquells homes que mai no van po-
der instal·lar-se tranquil·lament en la
nostra ciutat.rperquè les converses de
celobert, de celobert literari, els feien
impossible l'estada. Diuen que en un
moment determinat algú va dir a Jo-
sep Pijoan que el considerava molt
valent d'haver-se passat la vida co-
rrent d'un país a l'altre, des de Toron-
to a Roma, amb parades en diverses
c iu ta t s d 'Europa i Amèrica,

instal.lant-se cada cop de nou, refent .
la seva vida a cada nova instància. I
Pijoan, sembla que va contestar que
això no tenia cap mèrit, allò que real-
ment demostrava valentia era
quedar-se, quedar-se en aquesta des-
pietada, dura, agressiva, malcarada ';
Barcelona, i que el mèrit era, precisa-
ment quedar-se. ; •; - \ \.

Molt sovint he pensat, tombant la
passiva per activa, que la duresa d'a-...
questa ciutat té, per què no? els seus.
beneficis. Ber una banda l'agressivitat
i la capacitat de malededicència dels
més il·lustres barcelonins et manté
sempre desperta. En una ciutat més'
pacifica, en una societat més clara-
ment estratificada, i més ordenada,
on les baralles de celobert es produïs- .
sin al celobert, i les discussions acadè- ,
miques a les acadèmies, correries el
risc d'instal.lar-te en la teva respecta-;
bilitat, cosa que per al teu dinamisme
mental podria arribar a ser molt per-,
niciós. A casa nostra això no sol pas- .
sar. Però no sols és útil en aquest sen-.
tit sinó perquè la maledicència és tan
generosa que es capaç d'atribuir-te
pecats que la teva imaginació no hau-
ria ni pogut somniar, i això en la me-
sura que objectiva el teu jo a instàn-
cies del tot inèdites per a tu, enriqueix
el teu panorama i et dóna tema abun-,
dant per articles, converses i fins per
sketxos de music-hall. . •-

De vegades però la maledicència
s'arrossega per nivells tan profunds
per on pul·lulen les frustracions perso-
nals del maldient que la contesta es fa
impossible, que no mereix ni tan sols
el benefici del badall. .
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EL LLIBRE DE L'ANY

Catalunya poc representada
ISIDRE AMBRÚS . "

Dins el món de la premsa escrita a Catalunya hi ha uns quants
diaris i un munt de revistes. Tots ells, units a la premsa
estrangera, són els que alimenten els llibres de l'any, com se'ls
anomena normalment.

L'edició d'una obra amb la recopi-
lació de les notícies més importants
que han succeït arreu del món, no
deixa d'ésser un esdeveniment relati-
vament nou a l'estat espanyol, ja que
fa amb prou feines una dotzena
d'anys que l'empresa editorial Difuso-
ra Internacional ho està duent a ter-
me.

La idea de realitzar aquest projecte
va ser de Víctor Seix, a mitjans de
l'any 1966, el qual, en companyia de
M. Nadal, Carles Banal i J. Mercè
Varela, va llançar al mercat el seu
primer volum a principis de l'any
següent, és a dir l'any 1967.

Donada la bona acceptació per part
del públic de l'esmentat llibre, aquell
equip inicial es va veure obligat a
ampliar-se amb la creació d'un direc-
tor comercial, i fou escollit per ocupar
aquest càrrec l'escriptor Antoni Rabi-
nat. Més endavant, concretament
l'any 1976, en Rabinat va deixar el
seu lloc en favor del conegut escriptor

xilè Jorge Edwards, el qual va ocupar
el càrrec de director comercial durant
un espai de temps molt curt. D'alesho-
res ençà, se n'han fet càrrec de la di-
recció J. Mercè Varela i Carles Barral,
malgrat que aquest darrer només duu
a terme tasques d'assessor.

Avui dia la Difusora Internacional
realitza tres edicions especials i dife-
renciades. L'una per a l'estat espan-
yol, una altra per a Mèxic i una da-
rrera per a Veneçuela. D'aquestes tres
edicions, la més nombrosa és la que
es fa a Espanya, amb 15.000 exem-
plars, mentre que les dues restants
només assoleixen una tirada de 5.000
llibres per país. El principal motiu pel
qual es fan tirades diferents ve donat
pel contingut, que varia segons quin
sigui el país al qual va dirigit.

El llibre d'aquest any, com tots els
anteriors, presenta un equilibri entre
la forma i el fons. üna forma força
agradable, mercès a la gran quantitat
de fotografies i dibuixos que hi ha,

combinada amb uns articles que
tenen ser de fons i uns altres que
ha al final de tot agrupats sota
nom genèric de «cronologia». En
sum, doncs, és una obra que està fe
ça bé llevat d'un petit problema,
segons amb què se'l compari, lògicí
ment. El problema estriba en el
tingut dels articles que fan referènc
a l'estat espanyol ja que hi ha un
predomini dels fets que han tingut lloo
a Madrid; cosa que és molt lògica, jà
que a aquesta ciutat és on hi ha el ro-\
vell de l'ou de l'Estat. Però el que ja
no està tan clar és el tractament que
se li ha donat a les comunitats autò-
nomes, doncs malgrat tenir un pes im-
portant en els esdeveniments d'arreu
d'Espanya, aquest protagonisme no
resta reflectit en cap moment en l'es-
mentada obra. Així, per exemple, en
el cas de Catalunya, que és l'autono-
mia que surt més «beneficiada», es pot
observar com en el mes de maig hi ha
un article de fons dedicat a «la lenta
recuperación de los valores literario»
i ignora, completament, el fet que per
aquella època es guardonava amb el
Premi d'Honor de les Lletre Catalanes
a Manuel de Pedrolo. 0 bé, s'oblida
que el pintor Salvador Dalí, de fama

Pedrolo, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, i Dali, nomenat a l'Acadèmia Francesa de Belles Arts, absents de VanuanM
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£ fitxatge de Simonsen si que mereix un lloc al llibre de l'any.

mundial, va ser elegit membre de l'A-
cadèmia Francesa de Belles Arts. Ara,
en canvi, el que no podia faltar era la
noticia que Allan Simonsen havia es-
tat contractat durant tres anys, per
jugar amb el Barca.

Hom ha de pensar que és perfecta-
ment vàlid l'enfoc que se li pretén do-
nar a «Siega de tiranos» -títol de l'es-
mentat llibre- tenint en compte que
el seu mercat no és solament Espan-
ya, sinó també els països de l'Amèrica
Central i Sud-América però si per a
aquests darrers països es fan edicions
especials, seria bo que la Difusora In-
ternacional tingués més en compte la
vida de les comunitats autònomes ja
que és molt possible que el que suc-
ceeixi a Euzkadi interessi als ciuta-
dans de Catalunya i a l'inrevés i, a
més, els fets que passen a qualsevol
d'aquestes comunitats afecten direc-
tament o indirectament a tot l'Estat
espanyol •

Libres PERE ANGUERA

DRACS, OFÉLIA: Deu po-
mstes te el pomer. Ed. Tus-
qi 3ts 187 ps.

FOIX, J. V.: Antologia poètica.
Us millors obres de la litera-
tura catalana, 31. 155 ps.

Obra col·lectiva de vuit narradors catalans que obtingué el 1979 el pre-
mi de narrativa eròtica «La sonrisa vertical». Obra.divertida, irònica i a mo-
ments molt brillant en la qual el sexe no és repressió i angoixa, sinó diverti-
ment, plaer i acudit. Una obra vàlida per si i un nou pas per la plena norma-
lització cultural catalana.

Amplia mostra antològica a cura de Pere Gimferrer de l'obra d'un dels
més importants poetes coetanis tant pel tractament poètic com per la com-
plexitat i treball a què sotmet el llenguatge. En el recull hi són representats
tots els tipus de poesia de Foix: el sonet, la represa de la cançó popular o el
vers experimental.

DIAZ-PLAJA,. A. Vides paral-
leles. Publicacions abadia
Montserrat. La xarxa, 27. 95
Ps.

Recull de vint-i-dues biografies breus agrupades de dues en dues per les
afinitats de dedicació de personatges històrics que han tingut algun contacte
amb el món infantil, amb una particular atenció als catalans. El llibre resul-
ta alhora didàctic i distret.

CALDERS, PERE: Demà a les
tres de la matinada. Ed. 62. El
cangur, 51. 119 ps.

MINISTRAL MASIA, J.: No-
Mitres, els mestres. Ed. Pòrtic.
2o« 419 ps.

Reedició conjunta de dos volums de narracions de Calders, el que dóna
títol al recull i «Gent de l'alta vall», que contenen alguns dels millors contes
de l'autor. La ironia, la sorpresa, el joc constant de Calders junt amb el gran
domini de la tècnica narrativa, el confirmen com un dels millors contistes
catalans contemporanis.

Aiguabarreig de novel.la i testimoni on s'acobla realitat i ficció per des-
criure la vida i actuació dels mestres catalans des del 1889 fins el 1890. Es-
crit en to àgil i irònic ofereix una visió desenfadada d'un dels problemes més
greus de la societat actual

SUREDA, J.: Aprenentatge i
romiatges del jove Miquel Cos-
ia- Ed. Moll. Les illes d'or,
Í25 187 ps.

Estudi bastit amb tot rigor sobre la vida i l'obra juvenil d'un dels més
importants poetes de l'escola mallorquina, Costa i Llobera. El llibre conté
aportacions documentals inèdites i noves hipòtesis d'anàlisi i interpretació
de l'obra literària.
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Cultura en joc JOSEP MARIA CARANDELL

Poesia catalana
José Agustín Goytisolo, Enrique

Badosa, José Batlló i molts altres
són alguns dels escriptors catalans
que, escrivint en castellà, s'han de-
dicat amb alguna freqüència a do-
nar a conèixer al públic de parla
castellana la literatura catalana.
Aquest escriptors fan de pont entre
l'una i l'altra literatures i, dit amb
més precisió, fan possible la lectura
castellana de la poesia catalana. El
nom dels traductors de la prosa ca-
talana a la castellana -posem per
cas, de les novel·les de Mercè Rodo-
reda, Terenci Moix o Montserrat
Roig— no semblen interessar a la
història de la literatura, malgrat que
això sigui més que discutible, men-
tre que els de la poesia, com els
abans esmentats, es presenten quasi
com a autors, en llurs traduccions,
car traduir poesia és considerat una
manera de creació i no sols de tra-
ducció. Sigui com sigui, el fet és que
hem d'agrair a aquells escriptors la
seva tasca d'universalització de la
poesia catalana, car si la nostra poe-
sia arriba en alguns moments als in-
teressats d'altres països és mitjan-
çant la traducció castellana; existei-
xen, certament, alguns alemanys,
anglesos, francesos o suecs que co-
neixen el català i que fan traduc-
cions de aquest idioma als propis,
però per a una intel·lectualitat més
àmplia és evident que el millor vehi-
cle d'aproximació és el castellà.

LES TRADUCCIONS PRESENTS

Tot això ós un comentari general
a alguns dels darrers llibres que han
arribat a la meva taula: «Joan Vin-
yoli. 40 poemas», en selecció, versió
i pròleg de José Agustín Goytisolo, a
la col.lecció de Poesia d'Editorial
Lumen (continuadora de la col.lecció
creada fa uns anys per José Batlló,
«El Bardo»); «Pere Quart. Antologia»,
edició bilingüe, selecció, traducció i
pròleg, del mateix José Batlló, a la
mateixa col.lecció de Lumen; i, per
citar una traducció una mica més
antiga, d'ara fa mig any, l'Obra Poè-
tica Completa, d'Ausias March, en

edició, traducció i amb introducció
de Rafael Ferreres, en dos volums,
als Clàsicos Castalia amb el suport
de la Fundació March.

En el seu pròleg a la traducció
dels quaranta poemes de Vinyoli,
José Agustín Goytisolo creu necessa-
ri fer un resum de la cultura catala-
na des del seu naixement fins avui,
per tal de facilitar al lector castellà
l'entrada en la nostra poesia i, més
particularment, en la de Vinyoli. «...
el valor de los escritores en lengua
catalana es sorprendentemente alto
en el contexto de la literatura uni-
versal», diu a manera de conclusió,
per a afegir, més endavant, «que
Vinyoli es un gran poeta, uno de los
mejores poetas catalanes contempo-
ràneos». Goytisolo, però, no analitza
la poesia de Vinyoli; s'acontenta
amb assenyalar «que su obra se ha
ido construyendo, verso a verso, y li-
bro a libro, como un gran retablo», i
que la seva és «una poesia de expe-
riència, como pregonaba Rilke, y no
una poesia de los sentimientos. Vin-
yoli nos habla de situaciones perso-
nalmente vividas, ya como hombre
solo, ya en su medio familiar o en el
circulo de sus amigos, ya en el de su
inserción en el medio social, en el
mundo en que vive».

GOYTISOLO I BATLLÓ

La traducció de Goytisolo és, per
altra banda, eminentment literal,
amb la necessària poetització per tal
que resulti harmoniosa a l'oïda del
lector castellà, i amb algunes llicèn-
cies. Mentre que la gran majoria de
versos són traduïts amb molta exac-
titud i bona musicalitat, alguna de
les esmentades llicències resulta
dubtosa. Com a exemple citaré
aquesta: on Vinyoli diu «He suplan-
tat els somnis» (pàg. 88) Goytisolo
tradueix «He suplantado suenos»,
sense l'article que, en el vers del
poeta català dóna a la suplantació
un sentit globalitzador que es perd
en el vers en castellà.

Josep Batlló, en canvi, afegeix a
la seva introducció a l'Antologia de

Pere Quart, una sèrie de textos del
mateix Joan Oliver molt útils per a
la millor comprensió de la seva estè-
tica, apareguts com a introduccions
als llibres «Poesia de Pere Quart»,
«Obra de Pere Quart», «Circumstàn-
cies» i «Quatre mil mots». «En los
breves textos que abren la presente
edición -escriu Batlló-, el poeta re-
flexiona sobre su (la) poesia con una
clarividència meridiana. Estemos o
no de acuerdo con sus postulados
teóricos, no cabé duda alguna de
que estos responden a una bien ma*
durada concepción del mundo y del
fenómeno poético en sí». . i

Sobre la traducció al castellà pot
dir-se quasi bé el mateix que amb
respecte de la de Goytisolo; només
que, en la de Batlló, les llicències
són més freqüents, i hi ha, a la meva
manera de veure, alguna incorrec-
ció, malgrat que això sigui difícil de
dir degut a que els mots poètics no
són necessàriament unívocs. Emen-
tare, per exemple, el vers de l'«Oda
a Barcelona» «La nit s'atarda», que
Batlló tradueix per «La noche se di-
lata», quan jo crec que hauria d'és-
ser «La noche se retrasa (o retarda)»»
traducció literal que ve suggerida
pels dos primers versos de l'«Oda».

•i d-

... I AUSIAS MARCH

En fi, només uns mots per acabar
de là traducció de Ferreres d'Ausias
March. Recordem que, un any
abans, Pere Gimferrer va fer una
traducció de bona part de l'obra del
gran poeta valencià, amb una intro-
ducció de Joaquim Molas, aparegu-
da a Ediciones Alfaguara, en la seva
col.lecció de Clàsicos. No les he estu-
diades suficientment —la d'Alfagua-
ra i la de Castalia- per a donar una
opinió per a mi justa. Diré només
que la traducció de Gimferrer és
molt lliure i feta- en vers molt acu-
rat; que la de Ferreres és en prosa i
més exacta; que ambdós pròlegs són
molt útils i erudits, i que la de Ferre-
res utilitza abundosament la d'en
Molas.
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Teatre

Tota la màgia
de Lindsay
Kemp
ANTONI BARTOMEÜS

Joan Brossa havia escrit: «Ara, en
aquesta nova aventura, no dubtem pas .
que la seva exposició i les seves ac-
tuacions, com en el teatre, vestiran el
pensament de festa i portaran llum a
les finestres de l'espectador intel·li-
gent, tan mancat d'avinenteses i tan
tip de llavor plana», I ara, un cop pas-
sats els seus quatre dies d'estada a
Barcelona, un cop acabada aquella
aventura, l'espectador no dubta (ho
ha vist) que ha tingut una excepcional
oportunitat d'acostar-se, entendre i
introduir-se en el món màgic de Lind-
say Kemp. Com no ho hauria pogut
fer mai en un teatre.

L'excusa immediata era presentar
una exposició d'obra seva a la Funda-
ció Miró. Exposició que va començar
ampliant amb fotos, films, vídeos i
vestuari, i a la qual va acabar
implicant-hi tota la companyia, re-
creant fragments de representacions,
assaigs, camerinos i música, buscant
la manera de donar una panoràmica
de tots els medis creatius que con-
flueixen en la immensa creativitat
d'aquesta figura singular que és Iind-
say Kemp. Tot plegat, un «vernissage»
de quatre dies profundament revulsiu,
extremadament càlid, i on l'obsessió
era el contacte directe amb l'especta-
dor. La màgia de Lindsay Kemp, una
màgia que ha demostrat ser bàsica-
ment emocional, ha trencat, en aques-
tes actuacions, tots els motlles possi-
bles.

La història comançava a la Funda-
jjtó Miró, quan l'obertura del Teatre
Màgic de Lindsay Kemp, la primera
jjtt. Tres espais de la Fundació (a més
«e l'auditori i un dels patis, on van
er-se unes breus accions escèniques)
clMaVen 1 < e n t o r n escollit. Com a nu-
d ' 1 ambientació inspirada en el cafè
c L ·VVers * la r e P r o d u c c i ? d'alguns
«nierinos. L'objectiu, assajar un es-

j*cial «happening» que havia de do-
a r a aquesta introducció el to sug-

gestiu just que ja no minvaria al llarg

Un bruixot del teatre anomenat Lindsay Kemp.

de -les continuades actuacions de la
companyia. I aquí l'espectador va po-
der començar a descobrir coses. En
un ambient que, sense cap mena de
violència, posava en tensió tots els
sentits, l'espectador-participant, sor-
près de cop per l'aparició al seu costat
de l'actor Kemp, s'adonava que aquell
personatge no és només gest, movi-
ment o immobilitat, que això segura-
ment ja ho sabia, sinó que també és
un rostre (amable, crispat o ingenu),
una expressió i uns ulls. Lindsay
Kemp s'ha mogut realment al nostre
costat, perquè aquest era l'experiment
que venia a fer; experiment al qual s'-
ha sotmès ell, la companyia i l'espec-
tador. Però, havent seguit les seves
actuacions, un diria cfue Kemp ha vol-
gut aprofitar la proximitat física per
accentuar l'impacte de la seva mira-
da, qualitat, aquesta, que no sempre
pot apreciar-se en un escenari con-
vencional. Ja no era només l'excentri-
citat (mai descartada) o l'element bi-
garrat (sempre present si parlem de
Kemp) el que s'imposava, sinó que hi
havia.alguna cosa que tot això: sim-
plement, la sensibilitat d'un actor
llançat a trencat barreres. I la música

podia ser gregoriana o del percussió-:,
nista del grup. I les figures podien ser-,
maniquins o actors immobilitzats. I el
vestuari podia ser grotesc o limitar-se
a unes pintades sobre el cos nu. En tot
cas, no era només una fantasia el que -
s'assajava, sinó una real possibilitat
de comunicació; D'escenificació i de
comunicació., . ; .., • .. "• *'•;

A partir d'aquí, la història va conti- :

nuar a la mateixa Fundació, i en les
dues nits successives al Centre Cultu-
ral de la Caixa, on la companyia va
presentar dos espectacles: més aviat
elemental el primer, molt més miste- \
riós i dur el segon, però aconseguint
sempre que la provocació formal que
proposava trobés la sintonia adequa-I
da en el receptor. - -,. . . . • • ' . : ' :

Res de «llavor plana», doncs. Res
d'això, i molt d'estimulant. Perquè hi
ha coses que només s'expliquen, per;
exemple, tenint en compte aquella
mena de difinició que David Hòugh-.
ton ha fet de Kemp: «Ell és, sobretot,
una criatura social, amb una necessi-,
tat d'amor i d'admiració que inspira
cada un dels seus moviments». Deu >
ser això. I potser caldria que ens en
quedés la imatge. • ~ -o
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Música

L'obra mestra
de Jordi
Sabates
JORDI GARCIA SOLER

Jordi Sabates és una de les perso-
nalitats més importants del panorama
musical del nostre país dels darrers
deu anys. Aquesta és una realitat in-
qüestionable i que, a desgrat del silen-
ci al qual està sotmesa la seva obra,
cada dia és més evident. La publica-
ció recent del seu àlbum discogràfic
Portraits-Solituds ho confirma amb es-
creix. Sense ni la més petita concessió
efectista, basant-se únicament amb
l'exemplaritat ben coneguda del seu
rigor artístic, Jordi Sabaté? ens ofe-
reix amb Portraits-Solitud una obra
realment extraordinària, l'obra mes-
tra que ens devia des de feia anys als
qui sempre hem seguit amb atenció el
seu treball.

Eric Satie, Charles Baudelaire, Bus-

ter Keaton, Jorge Borges, Duke Elling-
ton, Frederic Chopin i Frederic Mom-
pou són les dades referencials que
Jordi Sabates ens ofereix ja de bell
antuvi com a fonaments per a l'anàlisi
primera de la seva obra de publicació
més recent. Com ha assenyalat Alfons
de Lucas en referir-s'hi, «assistim a
un fenomen doble: per una banda, el
procés anterior d'aprofundiment i ri-
gorosa investigació en les seves obres:
per l'altra, la projecció posterior d'a-
quest apropament per mitjà del pris-
ma, individual que revela la passió
íntima de sentir, reviure i interpretar
l'esteticisme vital dels set personat-
ges». I és que, en definitiva, els set
personatges insinuats com a dades re-
ferencials esdevenen protagonistes de
l'àlbum en el seu conjunt, de la mà de
Jordi Sabates.

L'herència del post-romanticisme
impressionista francès; el to voluptuo-
sament inquiet i vitalista; la màgia
còmica d'una suggestivitat corprene-
dora i insòlita; el món eminentment
simbòlic, fet a la vegada de referèn-
cies concretes i puntuals i d'il.lusions
merament evocades; la recuperació
no gens nostàlgica de tot un seguit de
formes específicament jazzístiques; el
capteniment contingut i arrelat en el

més equilibrat dels classicismes, i un
to revelador d'un respecte admirable
envers els silencis musicals, són al-
guns dels elements principals de les
set peces que, amb el denominador
comú de Portraits, componen la pri-
mera cara d'aquest àlbum extraordi-
nari, cadascuna de les quals està de-
dicada a un dels set personatges es-
mentats abans com a dades referen-
cials, per bé que el conjunt de peces
ha estat dedicat a Maria Navarro. La
segona cara, Solituds, trascendeix àm-
pliament tot el món referencial abans
apuntat i és una afirmació clara i ro-
tunda de la pròpia estètica musical de
Jordi Sabates, una estètica que se'ns
apareix mitjançant la successió de
quatre sensacions afectives d'un ca-
ràcter eminentment intimista —Sere-
na, Lírica, Misteriosa i Sonora i Màgi-
ca—, per a cloure finalment en dues
composicions d'un caràcter melòdic
inqüestionable i que han estat elabo-
rades en base a un parell de poemes
dels trobadors provençals Guillem de
Peiteu i Guerau de Bornell -Faré un
vers no res dient i Rei Gloriós, dedica*
des respectivament a Toni Moreno i a
Anna, mentre que el conjunt de Soli-
tuds ho és novament a Frederic Mom-
pou. ' -jí

Encreuats núm. 6 1 JORDI FORTUNY;

HORITZONTALS. — Esporugueixen als soldats. — 2. Digne de
ser condemnat com a dolent. - 3. No treié cap avantatge de
la seva alçada gegantina. £1 món hi torna, tot rodant. - 4. La
del medi ambient és cada dia més evident. — 5. També en po-
deu dir vírgula. Xifra capicua. En cartera. - 6. L'arrenca el
torero quan ho fa bé. Han perdut la novetat. Formen part del
quadrat. — 7. Cap dels components del seu regne no té vida.
Portava, al revés. — 8. Consonant. Massa curt per anar per la
via. Dit que s'ha evitat amb algun artifici. 9. Toparan amb la
mateixa pedra. — 10. Consonant. Hom pot inflamar.

VERTICALS. - 1. Consonant. El de Barcelona té un fill al
tron. - 2. Ves per on en Miquelet s'ha oblidat el seu barret.
Consonant. — 3. Els químics n'usen més de cent. — 4. En Ta-
rradellas és qui la té més grossa. Fill d'Ares i d'Afrodita. - 5.
És estrany però surt tot sovint. És limitat al nord per l'Equa-
dor, al revés. - 6. Augmentatiu de pota. Vocal. — 7. Cinc. És
més fàcil de mantenir amb un sord que amb un que no vulgui
escoltar. - 8. Al de tothom no hi ha quasi res. En velat. ~ 9.
També podeu dir-li cabró. Se li aixeca la vareta quan a sota hi
ha aigua. — 10. Seria una moneda europea amb una mica
d'ordre. Semidiàmetre, al revés. — 11. De totes les noies de
les Illes, quina és la menor? — 12. És ben difícil menjar fruita
que no en porti.

SOLUCIÓ ALS ENCREUATS NÚM. 80

HORITZONTALS. - 1. P. Linx. - 2. Espardenya. - 3. Rar.
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Impropi. - 4. Espera. Rin. - 5. I. Salta. YO. - 6. Canalla.
Sal. — 7. Nu. Canvi. O. — 8.. Camús. Diners. - 9. Elevació. -
10. Anima. A. | ;;

VERTICALS. - 1. E. C. C. - 2. Persiana. A. - 3. SaP. Nú-
men. - 4. Presa. Uli. - 5-A. ralcseM. - 6. Rialla. Va. 7. Dm.
Tanda. - 8. Lepra. Vic. - 9. Inri. Sínia. - 10. Nyonga. Eo. -
11. Xap. Olor. - 12. I. S.
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Llengua

Aproximació
crítica a la
sociolingüística
catalana
ROSA VICTÒRIA GRAS

L'aparició d'una obra en català de-
dicada a l'estudi d'una matèria de tan
absoluta actualitat i, també, de relati-
va veterania, adquireix la dimensió
d'esdeveniment. Ens fa participar dels
interessos de la lingüística internacio-
nal al través d'un autor nostre amb
prou nivell científic, que palesa en el
mètode i en el resultat.

Les- mancances referents a la llen-
gua a les nostres terres han posat en
relleu, més que no pas en d'altres
llocs, els problemes ocasionats per la
interacció o interferència de fets que
tradicionalment estudien- la sociolo-
gia, l'antropologia, la psicologia o,
simplement, l'estadística; i d'aquí ve
la vitalitat de les recerques dutes a
terme pels sociolingüístiques catalans.

Tal i com adverteix l'autor, Fran-
cesc Vallverdú, l'Aproximació critica
a la sociolingüística catalana, apare-
guda el març d'enguany a la col·lecció
Llibres a l'abast d'Edicions 62, és un
balanç dels estudis de sociolingüísti-
ca als Països Catalans, un avenç del
<iual va ser fet al través d'una comu-
nicació al V Col·loqui Internacional de
Uengua i literatura Catalanes de
lAILIC, a Andorra, l'octubre del
1979.

Els estudiosos de la llengua -no

Francesc Vallverdú.

solament de la nostra- s'adonaran de
la coherència de la investigació que
ha fet possible el llibre. No cal oblidar
que' la sociolingüística és, segurament,
la branca de la lingüística amb més
exigència d'englobament d'altres ma-
tèries amb una especial capacitat de
síntesi.

La bibliografia del darrer llibre de
Francesc Vallverdú és gairebé ex-
haustiva. L'aplec de dades s'hi troba
tant cara al desenrotllament temporal
dels temes tractats com en la presèn-
cia dels fenòmens més llunyans. Les
citacions d'altres investigadors són
constants i teories i autors són sotme-
sos a estudi amb objectivitat que arri-
ba a l'autocrítica, quan s'enfoca l'opi-
nió del mateix autor en estadis ante-
riors.

Aquestes característiques fan de
l'obra un manual de consulta refiable
que cobreix les necessitats de dades

concretes, la qual cosa el converteix
en punt de partença possible per à
treballs ulteriors. El llibre interessa el
no iniciat perquè aclareix tòpics que
ni especialistes ni estudiosos no tenim
prou diàfans, potser, per l'excés de
polèmica que han suscitat; quan, a
hores d'ara, no hi ha possibilitat d'a-
clariment en trobem exposades les
motivacions. .

Cal una llarga experiència en el tre-
ball empíric i un bagatge teòric sense
llacunes, al moment d'enfrontar-se
amb el bilingüisme, la diglòssia, el
conflicte lingüístic, la normativa i es-
tàndard (g) i l'assimilació lingüística/
sense engavanys. . _>

Per la necessitat de veritables teò-
rics en llengua, als nostres països,
quedem amb el desig d'aprofundir
més en el parer, exclusivament perso-
nal, de l'autor sobre els temes que ens
afecten de ple, ara més que mai.

RNItES
IMPREMTA OFFSET
DISSENY GRÀFIC • COMPOSICIÓ IBM

Mallorca 206
Telèfon 253 85 62 Barcelona -11

la millor qualitat
al teu servei
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Fauna & Flora
Una lliçó de política

V aig tenir l'altre dia l'immens
honor de conèixer un ciutadà
singular, ün d'aquests ciuta-

dans capaços d'aixecar la moral
d'amplis sectors d'aquest decandit
país. Me'l va presentar un amic
comú. I després de parlar de políti-
ca, el ciutadà en qüestió, mitjana
edat, vestimenta impecable, un pic
d'or, em va dir que allò que aquest
país necessitava era recuperar la il.-
lusió per les petites coses:

-Els polítics només parlen de
grans projectes sense adonar-se que
la gent seria feliç si se li oferessin
perspectives més modestes però més
immediates. Més quotidianes, diria
jo.

—Com què?
—Doncs miri, així en confiança:

jo ara em guanyo la vida venent to-
nificants per a una activitat sexual
més intensa i amb fins patriòtics.

—Home... I

S í: apareixo per les
cases, dic que estic
fent una enquesta

per al departament de desenvolupa-
ment demogràfic de la Generalitat,
pregunto unes quantes coses i acabo
fent un discurs sobre la necessitat
d'elevar la demografia d'aquest
país, cosa que fa necessari un desen-
volupament més gran de la sexuali-
tatJÀrribat aquest punt, hi ha dones
-jo sempre vaig a les dones, les do-
nes són la moral, el sosteniment de
les pàtries- que poden dir dues co-
ses: que no volen tenir més fills o
que volen tenir-los. En ambdós ca-
sos, tinc a punt la resposta, en forma
de pregunta: «El seu marit, desenvo-
lupa poca activitat sexual?». Totes
responen, nostàlgicament, que poca
per no dir nul·la. Tornen cansats, de
mal humor, amb ganes de veure la
tele i de poca cosa més. «No farem
gran Catalunya per aquest camí»,
dic amb aire trist. Pregunto unes co-
ses més i llanço el meu discurs final:
els parlo d'una activitat sexual in-
tensa com a fonamental per a la re-
cuperació de Catalunya. 0 bé per a
tenir fills els quals oferir el dia de
demà a la pàtria, o bé simplement
per a la satisfacció de l'apetit se-
xual, la qual cosa comportarà que

els marits treballin amb més efecti-
vitat ja que llur libido estarà satiste-
ta.

Vaig preguntar-li al ciutadà
com acabava la història.
«Venent-los un petit flascó

d'aigua amb colorant que segons les
investigacions de l'Institut de la Se-
xualitat Sueca —ja se sap el que
Suècia representa míticament en
aquest aspecte— desenvolupa i po-
tencia l'activitat sexual». El ven per
tres-centes modestes pessetes «quan
el seu cost real —els explico— seria
de dues mil tres-centes si es vengués
a les farmàcies».

-És un servei de la Generalitat
-els dic- . I es queden tan satisfe-
tes, després d'explicar-los que han
de dissoldre una culleradeta de cafè
totes les nits durant una setmana en
algun líquid que prengui el marit,
diluint-lo bé per tal que no es noti.
Al final de la setmana els aconsello
que descansi durant un mes perquè
és un producte molt fort. Em trec
diàriament unes cinc mil pessetes, he
adquirit una cultura sexològica fran-
cament important després d'escoltar
tantes confidències i he descobert
allò que ja intuïa: la necessitat que
té la gent que algú se li acosti a
preguntar-li seriosament per les se-
ves coses, fins per les més íntimes, i
malgrat que els he entabanats em
sento satisfet perquè crec que a mol-
ta gent l'he feta feliç.

E l ciutadà assegura que a la
classe política li falta imagi-
nació. Un dia d'aquests can-

viarà de tàctica —«cal no cremar-
se»— i pensa oferir als ciutadans, de
porta en porta, una cosa més difícil
encara:

—Paraules, només paraules, per
tres-centes pessetes.

—Escolti: això ja és buscar-li tres
peus al gat...

-Bes. «Xupat». La gent està can-
sada de paraules que els ofereixen
coses que no els donen després. Jo
oferiré paraules a canvi de res, lle-
vat d'escoltar les queixes i prendre
unes notes. Si els polítics anessin de
porta en porta, es forrarien. Passa
que són ximples i només parlen des
de la tele.

Religió

França
i el pa
intel·lectual
deia
cristianitat
JOSEP BIGOBDÀ

Inicialment, el pretext del viatge
Joan Pau II a França el donava la
sita a la seu de la UNESCO. Desp:
l'abast de la presència del Papa
eixamplat. I, pràcticament, el que
ha produït ha estat una veritable
ta pastoral a l'Església de França.

El fet no ha conclòs encara en
moment de redactar aquesta crònica.
És prematur, doncs, fer-ne una lectu-
ra amb totes les seves conseqüències.
El que ben segur ningú no posarà en •
dubte és que el viatge del papa Wojty-
la a França ofereix una nova clau per
entendre el programa de l'Església de
Boma per al catolicisme francès, per
a l'Església universal, i, en definitiva,
per a l'esdevenidor de l'experiència
cristiana.

França ha deixat de ser probable-
ment «el forn on es cou el pa intel·lec-
tual de la cristianitat». Aquest rol, que
li reconeixien els Papes de l'Edat Mit-
jana i que, ben recentment, l'havia re-
cordat Pau VI durant el Concili Vaticà
II, sembla que avui és una mica més
difós. Són molts els forns que estan
encesos i, d'alguna manera, cada
Església cerca el seu nodriment inte-
l·lectual en aquells que resulten més
propers a les pròpies necessitats. En
aquest moment, d'altra banda, s'està
efectuant un gran esforç per tal às
coure un pa que sigui més adaptat 8
les condicions de cada comunitat. %'\

Tot i això, ningú no pot negar que
la influència de les línies que ha anat
obrint l'Església francesa, des de l'a*
cabament de la II guerra mundial fins
ara, ha estat decisiva. No hi ha cap
exageració en dir que els moviments

teològic, litúrgic, pastoral, obreivcate-
quètic, amb la brillantor excepcional
que tingueren durant l'etapa prèvia a]
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Et cardenal François Marty, abans de
la seva dimissió, ha fet posible el Waí-,
9t del Papa Wojtyla.

Coicili, han estat els factors més ope-
ratius de la dinàmica que va prendre
l'e: deveniment conciliar (1962-1965).

-a presència de Joan Pau II a
franca no ha coincidit precisament
fmb un moment rellevant de la tra-
jectòria gloriosa del catolicisme fran-
cès. Més aviat, hom podria dir que les
circumstàncies actuals presenten una
grisor inquietant. Qui sap si el recel
sistemàtic amb què han estat rebudes
determinades experiències no haurà
"tfluït en el resultat gris.

Amb tot, la visita de Joan Pau II ha
estat envoltada d'un entusiasme im-
previsible. En el conjunt, no han tin-
gut massa relleu les veus discordants:
d'una banda, la Unió d'ateus i la Ma-
çoneria han fet públiques les queixes
contra l'Estat francès -de tradició i
de constitució laica- per haver-se
adherit amb tant d'entusiasme al viat-
ge papal, que qualifiquen de «sobredo-
si de catolicisme; d'altra banda, al-
guns grups cristians, cristians pel so-
ttalisme, comunitats populars, etc. no
Veuen amb claredat que s'hagin de fer
Jĵ es despeses d'aquesta mena per a
Qonar relleu al triomfalisme de
Església de Roma.

Que un important sector dels cris-
tians francesos no se senten atrets per
l'estil del papa Wojtyla és evident. La
JOC, per exemple, no va creure con-
venient suprimir la reunió que tenien
a Bagneux el mateix moment en què
el Papa feia cap al Parc dels Prínceps
per a l'encontre previst amb la joven-
tut francesa.

Dels diversos contactes que Joan
Pau II ha tingut .amb diversos esta-
ments de la vida catòlica francesa
—poble, bisbes, Institut catòlic de
París, obrers, e t c - el que segura-
ment serà objecte d'una anàlisi pro-
funda és el contacte amb l'Acció Catò-
lica Obrera a la diòcesi de Saint De-
nis. A alguns representants de l'epis-
copat francès els preocupa el com-
promís polític, de signe comunista,
que alguns militants de l'ACO defen-
sen i assumeixen.

A la seu de la UNESCO, Joan Pau II
ha reiterat la defensa dels drets hu-
mans, les exigències de l'educació, i la
necessitat de fer arribar a tots els ho-
mes els avantatges de la cultura, i, al
mateix temps, ha denunciat la cursa
dels armaments i, concretament, ha
tractat de l'energia nuclear.

TRADICIÓ,
LLENGUA/
CULTURA..
SON PART DE
LA NOSTRA VIDA.

i···

Forma part de Xarxa Cultural,

Astrologia
ESTEVE CARBÓ .

Tema natal
i l'ascendent

(Flg. 1) r7.10.79 15k.47aln. £?IS£ÍS1!S —

.lnídnli üacarpíf. £1 3ol «et* t
Aocindont! Hlxoe. I>*A«c·n4·nt estb 10° H

El Tema Natal l'hem anomenat sem-
pre «horòscop». Es calcula a partir de
l'instant precís del naixement. Moment
que correspon generalment al primer
crit del nadó. Crit que és consecutiu a la
primera aspiració d'aire dels pulmons:
En aquest moment precís l'infant serà
fortament «impregnat» de les influències
còsmiques de la mateixa manera que
una placa fotogràfica és impregnada per
la llum en el instant d'obturar.

Els càlculs d'un Tema Natal represen-
ten l'estat del Cel en un moment i lloc
determinat. Es representa amb forma
gràfica (fig. 1). En aquest gràfic figuren
les posicions planetàries dins els signes
zodiacals. Tinguem en compte la longi
tud i la latitud, ja que donada la rotació
i traslació de la Terra, la fisonomia del
Cel és una variació constant.

També consten «Les cases» començant
per la primera o l'Ascendent.

Què és l'Ascendent?
És la constel·lació que surt per l'est en

el moment del naixement. :
Fer què és important l'Ascendent?
Representa la casa I. És a dir, la vida

de la persona en general. Els aspectes fi
sics, de temperament, les tendències he
reditàries, en definitiva, la personalitat
de l'individu. •

Avui és molta la gent que reviu la im-
portància que té l'Ascendent. Per
determinar-lo cal fer la carta Natal,-1
per això només heu de saber l'hora ben
exacta del vostre naixement.

La setmana vinent iniciarem una sèrie
d'articles dedicats a parlar de les signifi
cacions per cada signe Zodiacal i l'As
cendent.
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Art

Necessitem una
política econòmica
de l'art
MARIA JOSEP COROMINAS

Gauguin se'n va anar a Tahití. I en
certa manera tots els artistes es veuen
obligats d'anar al seu Tahití. La socie-
tat només es tranquil·litza quan els
veu confiats en un ghetto. Allí, hom
els pot donar beneficis, omplenar-los
de dons, pagar-los en excés, fer-los
milionaris. Però allò que la societat
burgesa no tolera és de veure'ls inte-
grats al circuit econòmic normal.

A l'artista se'l deixa moure en un
món econòmicament marginal, en el
qual pot viure amb l'esperança d'es-
devenir molt privilegiat, però en el
qual és molt fàcil, molt més fàcil, de

caure en la misèria. Però l'estructura
de la societat establerta no tolera que
intenti ésser retribuït com un treball. No
vol considerar-lo com un treballador.
Considera que és com un saltimban-
qui, algú que el diverteix, que l'nte-
reSsa, àdhuc que pot ésser admirat
perquè sap fer quelcom de difícil o
d'impressionant, i està disposat a
donar-li «la voluntat», àdhuc una «vo-
luntat» molt generosa, si s'escau*. La
barrera consisteix que l'espectador no
vol acceptar que hi ha un conveni. Ni
que l'art li sigui necessari, ni que hi
jugui la conseqüència, que si algú et
proporciona quelcom que necessites,
cal que el retribueixis.

Escatir les causes d'aquesta situa-
ció és complex. Hi hagué l'experiència
dels llargs segles medievals, en els
quals la societat rural no hauria pogut
donar feina a artistes estables i en-
gendrà necessàriament el tipus de
l'artista nòmada, que s'aturava a es-
culpir uns capitells o a pintar un re-
taule i un cop acabada la feina emi-
grava cap a un altre lloc. Això engen-
drà una mena de contractes d'encà-

rrec, totalment diferents de salaris
habituals. Amb la vida -urbana dels
segles XV o XVI fou possible el taller
establert i l'artista, el qual va conti*
nuar rebent encàrrecs, de fet esdevin-
gué un empresari, amb una colla d'a-
judants entre els quals hi havia els
aprenents, que li sortien pràcticament
gratuïts. Els grans encàrrecs dels Pa-
pes o els reis o l'antiga aristocràcia,
mantingueren en general aquesta re-
lació entre comitent i empresari, poc
subjecte a les lleis del mercat perquè
cada artista, d'un cert interès, per la
seva especialitat, era una mica mono-
polista i perquè tota l'Acadèmia en
certa manera, representava un oligo-
poli. . r

Això permeté que gent com Leonar-
do o com Rubens nedessin en l'abun-
dor i menessin una vida senyorial i
sumptuosa. i

Però ara, quan molts artistes treba-
llen en especialitats que no són la pro-
ducció de mercaderies vendibles, el
sistema dels marxants ja no serveix.

Aquesta és la tragèdia de tants de
joves artistes del nostre país. En al-

Forta dels bergants RAMON BARNILS

No els queden ni pallassos
L'altre dia hi havia el debat al parlament espanyol,

que deien que donarien de cap a peus, en directe i en
diferit, per la ràdio modulada i per la normal, per la
primera cadena i per la segona.

Amic amantíssim de l'espectacle, partidari decidit de
la xala, de la infantil xera, tot i l'experiència dels da-
rrers anys vaig tenir un moment de dubte i vaig estar a
punt a punt a punt de canviar el programa del dia de
dedicar-me a fruir de les varietes —sense accent, com a
Lleida— parlamentàries.

Santa Llúcia em conservi la vista i la claredat. De
manera que me'n vaig anar a dinar a l'Ateneu, després
a prendre cafè i copa al pati de l'Ateneu, després a
comprar-me una ànima del purgatori -set-centes peles
al carrer del Bisbe- per posar a l'antosta de la llar de
foc i a encarregar una Santa Àgata - l a que presenta
els pits en una safata-, després al Paraigua, després a
treballar, després a can Pa i Trago a escoltar música
celestial sobre la cultura i la confitura, després a men-
jussejar unes miques a can Pamplona, després no n'heu
de fer res, després al 292 o 383 o no sé com, després no
n'heu de fer res, després «1 no sé com, i així fins a les
petites.

De manera que el senyor Puig i Ferrater no li va dir
«burro I» a un altre diputat, i que quan el president de la
cambra li exigí que presentés disculpes, el diputat i es-
criptor Puig i Ferrater no es va dedicar a demanar dis-
culpes als burros ni a cantar-ne les excel·lències: pa-
ciència, esforç, constància.

Sé que el cap de l'oposició, senyor Harold Wilson, no
va plantar les llesques de les seves sabates lletges, bru-;
tes i tacades a no més de deu pams de la nàpia del pre-
sident del govern, Edward Heath, expressió de l'opinió
que li mereixia el discursàs immenjable que aquest etzi- ;>
bava als Comuns, sense cap mena de respecte a les dues
dotzenes entre turistes, australians i nens de les escoles -
que ocupàvem l'espai del públic. I sempre m'ha quedat
el dubte de si els mitjons d'un lila espaventable i falco- {.
nià què calçava Wilson no els calçava com a reforç de
la resposta. \t

Sé que l'altre dia el senglar Soriano no va acusar un
diputat de ser tan antiquat que gastava calçotets llargs,
i que l'al·ludit, el basc espanyolissim i anticatalà don
Inda, no replicà* que la senyora de sa senyoria era molt
indiscreta. -r

Sé que l'altre dia el senyor Duran i Bas, que té nom
de carrer, amb una mà a la butxaca i a l'altra uns pa-
pers de llei en favor de pensions a parents de funciona-
ris, no va assegurar que tenia a la mà el consol de mol-
tes vídues, i que ningú no li va demanar «en quina, de
mà?». ]

Hauria sigut d'imbècil doncs, sabent tot tal com ha-;
via d'anar el debat democràtico-parlamentari espanyol
de l'altre dia, deixar la feina per l'espectacle. :

Em sembla, sense modèstia, una solució assenyada
per a totes les persones que ens agraden els pallassos, |
quan ni pallassos no hi ha.
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tres llocs, als Estats Units, per exem-
ple, museus, fundacions, universitats,
creen sistemes de subvencions en for-
ma d'encàrrecs per programa o de
borses de treball, els quals permeten
de realitzar projectes, encara que
sempre d'una manera eventual i de
curta durada.

Allí on això no és possible, com ós
ara a Catalunya, £com tirar endavant
l'art de mitjans alternatius? Qui vol
fer accions, environaments, perfor-
mances, vídeos, body, earth, inflables,
empaquetatges, art menjable, cerimo-
nial, etc. es troba en un carreró sense
sortida. És clar que hi ha l'espai 10 de
la Fundació Miró on potser li serà
possible de disposar d'un cobert on no
plou ni fa vent, que alguna galeria, al-
guna vegada, admetrà la seva presèn-
cia, com la Joan Prats amb la gran
«mona» de Miralda, o la Maeght amb
els inflables de Fonsati, i que el Col·le-
gi d'Arquitectes, que ha frenat tant
els pressupostos potser li deixarà un
dia l'espai, com ha fet ara pels vídeos.
Però una creativitat continuada no
pot descansar sobre aquestes minses
possibilitats, reduïdes a zero des del
punt de vista del pressupost.

Hom diria que l'art no interessa a
ningú perquè per l'art de recerca
ningú no està disposat a pagar res.

Un país com Catalunya, sense re-
cursos naturals importants, ha de viu-
re, con Suïssa o com Finlàndia, de
l'astúcia o l'habilitat dels seus ciuta-
dans. Encoratjar la creativitat és, per
a nosaltres, una condició de supervi-
vència. Sense una política de creativi-
tat tota la projecció industrial que es
recolzaria en el bon disseny, és im-
pensable.

Al món, només pesa el prestigi dels
nostres artistes. No l'estronquem. Cal
política d'art. Cal un pressuport i un
sistema de recolzament important. •

Esports

llibres, revistes
i publicacions

leviatan

Maradona,
una bossa
que no sona
ENRIC BANERES

Sembla que el cas Maradona ja es
pot donar per acabat. El futbol ar-
gentí no permet que «Dieguito» ni 39
internacionals més surtin del país fins
que la selecció argentina hagi defen-
sat la seva condició de campió en el
Mundial'82. És a dir, la situació està
exactament igual que fa cinc mesos,
quan Casaus es va passar tres setma-
nes a Buenos Aires i no aconseguí al-
tra cosa que contractar l'Argentinos
Júniors per a un amistós al Camp Nou
que dugué unes 11.000 persones a
l'estadi blaugrana una freda nit d'hi-
vern. > • ' . / ' : <••< ..:;•>;.,•

. Ara la cosa està igual que llavors,
encara que se li hagi donat més re-
bombori. I és el moment de començar,
a reflexionar quina era l'autèntica di-
mensió d'aquest frustrat fitxatge que
semblava que havia de ser la salvació
d'un Barca esportivament enfonsat.
Perquè, no ho oblidem, si la directiva
barcelonista va jugar tan fort en la
contractació de Maradona, el fracàs
de l'operació també cal considerar-lo
sonat, en proporció directa amb el so-
roll que havia motivat el presumpte è-
x i t . . • • ' • . ; • ; . • . • • • - - •• : • •

D'entrada, i això ha estat pràctica
habitual de la directiva de Núnez des
que prengué les regnes del club, el fit-
xatge de Maradona es produí en el
moment que el Barca tancava amb
molta pena i poca glòria una tempora-
da nefasta. Eliminat en la primera
presa de contacte amb la Copa del
Rei, només arribà als quarts de final
de la Recopa d'Europa i aconseguí
pels pèls un lloc en la propera Copa de
la UEFA. El «somni Maradona» va evi-
tar que, fins el moment, s'hagués fet
balanç de la fallida temporada actual.

Però hi ha un altre tema en el qual
el club s'introduí de ple barrejant in-
teressos de grups financers lligats a la
directiva amb les necessitats reals de
la pròpia entitat blaugrana. Em refe-
reixo a l'ampliació del Camp Nou, que
en la' temporada tot just acabada

només s'hauria omplert una vegada,
amb la visita del Real Madrid. La
captació de nous socis i la venda d'a-
bonaments als ja existents, era un fra- ";
càs rotund fa un mes i és encara un
fracàs relatiu en l'actualitat. La vigí- -,
Ka que s'anunciés l'espectacular fit- ••-"-
xatge de Maradona s'havien venut '
8.000 de les noves localitats mentre
que ara són 13.000 les que oficial- r
ment es citen. Això Vol dir que una •
bona part dels nous socis barcelonis-
tes o dels qui han adquirit una bona- \
ment a la nova graderia, ho han fet
influïts per l'esquer Maradona. •/•'•_'

Això, al cap i a la fi, no és una sim- .
ple especulació. El propi José Luis Nú- .
nez va explicar que l'operació del fit-
xatge de Maradona no es podia deslli- V
gar de l'ampliació de l'estadi i que
sense el petit as argentí es corria el
risc que moltes localitats de la nova
graderia quedessin sense adjudicar. .

Crec que qualsevol barcelonista que ;
reflexioni fredament arribarà a la
conclusió que era molt arriscat em- '
prar 600 milions per contractar un ju- .
gador, per molt bo que sigui. A més,
la càrrega d'impopularitat que desfer- " '
mà fora de l'àmbit de l'afecció barce-
lonista un desembossament tan elevat
hauria fet de Maradona una presa fà-,
cil de la critica despietada, les intri- •
gues, l'enveja i la persecució dels de-
fenses. I tots aquests elements, que no ;

han de descartar-se en considerar els i
pros i contres de l'operació, són els -'•
que van impedir que Cruyfif —i amb
ell el Barca- arribés a triomfar ple- /
nament en el futbol espanyol.

La por al fracàs en l'operació d'am-
pliació de l'estadi, una operació que
era tan innecessària com obscura, és .
allò que impedeix al Barca de fer un ,
equip per a l'any vinent mentre es :*;
busca sense repòs una gran estrella ::
que faci parlar, que mantingui entre- J-
tinguda l'afecció i obsessionats els me- ,
dis informatius. Maradona era un re-
curs, una justificació del fracàs, una
droga per a l'afecció del Barca, com ,
ho és per al poble argentí. . :

De moment, qui més necessita
aquesta droga per a no sentir els pri- . <
mers i símptomes del síndrome de
l'abstinència és el propi Núnez i els '
homes que amb ell s'embarcaren a .
ampliar un estadi que en els últims /
quaranta partits—i sense televisió pel »
mig— només s'ha omplert una vega-
da. • . M
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Tot fent camí ISIDRE AMBRÓS

La ruta romànica
de Sagàs

El diumenge, u de juny,
es va dur a terme a la vila
berguedana de Sagàs la
«Caminada popular de Sa-
gàs». Aquesta, anomenada
també «Ruta Romànica», es
va celebrar per diferents
motius, almenys això és el
que es desprèn del progra-
ma editat pels organitza-
dors: «(...) Com que caminar
crea companyia volem
compartir, amb vosaltres,
l'amor a aquesta terra de
Sagàs; volem que compro-
veu com és de bonica, que a
més, té autèntiques obres
d'art, vells testimonis de la
nostra història. Aquests an-
tics monuments es troben
abandonats o mancats d'u-
na bona restauració i és per
això que aquesta caminada
té també un sentit reivindi-

catiu. Volem donar un crit
d'atenció, tot demanant que
no es deixin perdre en cap
lloc aquestes joies (...)».

La primera església ro-
mànica que es troba al llarg
d'aquesta ruta és la de la
Guàrdia de Sagàs. Actual-
ment, és una de les dues
parròquies que formen el
municipi de Sagàs. Aquesta
edificació (segles XII i XVII)
és un antic santuari dedicat
a la Mare de Déu i en el seu
interior s'hi conserva una
magnifica talla romànica
de la Verge que aguanta el
fill, del segle XII. S'ha de
dir, també, que és un ex-
cel·lent mirador de la regió,
així com de tot el Firineu
Oriental i el Cadí.

La següent església que
es troba és la de Sant Este-

6:i/sOQO

COM S'HI VA?

Es surt de Barcelona en direcció a la capital de la
comarca de Bages, Manresa. Una vegada allà, es conü{
nua per la carretera comarcal CC-1411, direcció a Ber-j
ga i Bagà, fins arribar a la població de Gironella, on es
segueix per la carretera comarcal CC-154 una dotzena
de quilòmetres, fins arribar a una carretereta local que
mena a la vila de Sagàs. ; j

Distància, en quilòmetres, des de Barcelona: 104.:
Altres combinacions: Es pot anar en tren fins a Vic)

i una vegada allà continuar el viatge amb els cotxes de
línia que van fins a Gironella tot passant per Olost/
Prats de Lluçanès i Sagàs. :í

També es pot arribar a Sagàs anant en tren fins a
Manresa i d'allà continuant en cotxe de Unia fins a Gi-
ronella, lloc aquest on s'ha de canviar de cotxe i agafar
els que van en direcció a Prats de Lluçanès fins a la vila
de Sagàs. . f

ve de Valldoriola, temple
pre-romànic amb campanar
d'espadanya. Malgrat estar
ben conservada en la seva
part exterior, el seu interior
està força malmès.

Després hom es troba el
temple de Sant Martí de
Biure de Bergadà; antiga-
ment s'anomenava «Bene
Vivere» i l'església actual
va ser consagrada l'any
1044. Es un típic exemplar
romànic, el més ben conser-
vat de tots els que es troben
en aquesta ruta. Està molt
proporcionat, fet amb blocs
de pedra quadrats i polits,
disposats a trencajunt. D'a-
questa església se'n conser-
va una majestat romànica
al Museu de Vic.

Més endavant hi ha en-
clavada l'església de Santa
Margarida de Sagàs.
Aquest temple, és un edifici
petit, modificat, però que
encara ara és difícil de pre-
cissar la data exacta de la
seva construcció; llurs pe-
dres testifiquen que ens tro-
bem davant l'església més
antiga de la caminada. És
pre-romànica. Alguns espe-
cialistes afirmen que la part
més vella és del segle LX i
d'altres diuen que, encara,
és d'èpoques més remotes.

Finalment i coma darre-
ra fita d'aquesta ruta romà-
nica, hom arriba a Sant An-
dreu de Sagàs, notable
església de principis del se-
gle XI, de pla basilical, amb
tres naus i llurs correspon
nénts absis. És, com he dit
abans, la fita final i prind-
pal de tota la caminada. Íiï
també, el monument é |
gran i posiblement el
remarcable de tots. -

D'aquest darrer
es conserven, als Muse
de Solsona i de Vic, uns
taules del segle XII c o f
guts universalment, deísj
quals sembla que el retorS;.
al seu lloc d'origen és P r ^ | ;
ticament impossible. #

Per finalitzar, cal dir que
aquesta excursió, d'unes
cinc hores de caminar, és
apta per a tothom, segueix
per vells camins de ferra*
dura, contornejats en bona
part per boscos. L'altura
mitja és d'uns 700 metres
sobre el nivell del mar i» a

més, no hi ha pendents pro-
nunciats. La ruta està degu-
dament senyalitzada i
aquells que sempre patei-
xen set que no es preocupin
perquè al llarg del camí j»
ha, ben bé, una dotzena de
fonts.
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El sol, nit i dia.

T;-'r-s~Je de Vda e Hi/os de F
^Ora Boix'

'J^'de Mar -Barcelona.
y^ài amb instal·lació de
H rCüCc'ons tèrmiques i suport
Jef íerç,a solar

Retenir el sol, aprofitar-ne l'energia.
Vet aqui el repte a la societat d'avui i del
futur.

Però l'aprofitament de l'energia
solar requereix una alta tecnologia i la
utilització de materials especialment
econòmics perquè aquesta font
energètica pugui ser emprada aviat per
tothom. Cal obrir cami a noves

Hoechst

tècniques. Per exemple, col·lectors i
intercanviadors de calor a base de teixit
confeccionat amb fibra i monofilament
de Trevira-alta tenacitat Un altre
exemple, conduccions de material
plàstic, polipropilè Hostalen PP, fabricat a
Tarragona.

Investiguem per tal de fer possible
que en tot tipus d'edificació, llars,
hivernacles, estables o indústries es
pugui fruir de l'energia neta i inesgotable
del sol... nit i dia.

Investigació responsable.




