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vostè
té crèdit
cada dia a 2.600.000 establiments

Una targeta
extraordinària

per als nostres
clients

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

El que importa es 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
DE TOTS

li ofereix gratuïtament la Targeta Master Charge



Cartes a

L'HORA

NO EREN
ANARQUISTES

Senyor director:
En et núm. 58 de la vostra

revista, sobre la «Bibliogra-'
fia» de Sartre s'afirma:

•1974. Solidaritat amb l'a-
narquista detingut Andreas
Baader». Per respecte a la
seva vida perduda dins les
presons alemanyes (Occi-
dental); suïcidat, diuen, i
per la insistència àmplia-
ment expressada per certs
sectors de la premsa (i en
aquest cas us agafa a vosal-'
tres, erròniament espero)
de qualificar a ell i al grup
que encapçalava (Fracció
de l'Exèrcit Roig) d'anar-
quistes, reprodueixo el que
ells mateixos declaraven:

«Som marxistes, però no
obstant, fem diverses consi-
deracions, a saber. Comba-
tin l'oportunisme polític, de-
nunciat amb audàcia per Le-
nm a les seves obres, reco-
neixem que els anarquistes
°e sempre han estat els més
P'tics davant l'oportunisnie
','a contarrevolució. Així,

acusa d'«anarquista» a
Qualsevol que critiqui l'im-
^"alisme i hi lluiti en con-
**• En aquest cas sí que ho
rym • Lenin seria anarquista

la seva obra «Estat í Revo-
c o » seria un llibre anar-

per altra part, el propi Sar-
i re opinava sobre ells:

oÍ2Uestjrup fa perillar l'es-
r ra ' És d o l e n t Per a

S'hnap P a r e s

, " ,,rra- S'ha de distingir en-
i r e | esquerra i la FER».
tPrl ̂  v é d o n c s aquest in-
,a fs de tractar coma lliber-
a l ^ndreas Baader i el seu
9ruP armat?

M. TEGIDO i MA-
LLART

«Polla (Alt Empordà)

NOSALTRES SOM
ELS RESPONSABLES

Senyor director: " -
Estem passant una ton-

gada d'absoluta passivitat,
talment com si tot fos resolt
i no calgués preocupar-se
de res. Vivim de les rendes
d'un passat d'esforços, però
aquestes rendes ja no do-
nen per viure actualment.

Pensem-hi i compren-
drem que cal jugar tant o
més fort que com ho fèiem
«abans». Calen nous esfor-
ços i iniciatives. Res no ens
serà donat. Tot el que vul-
guem, ho hem de guarnyar.

Nosaltres no creiem en
l'autonomia. És un paga-
ment esquifit al costat del
deute total. L'autonomia és
aquell pagament que fa l'in-
solvent en un moment de
pressió que no pot trampe-
jar, però ho fa amb un taló
sense fons, en aquest cas
sense .facultats, sense les
més insignificants transfe-
rències autonòmiques.

Els catalans haurien de
comprendre tot aixòi no
cu're en la desmobilització
que està produint-se,
creient que estem en camí
de la solució. Tots hi hem de
posar el nostre esforç. Els
polítics amb una feina ho-
nesta i clara, al servei dels
interessos col·lectius de la
catalanitat, però nosaltres,
el poble, som els qui no po-
dem viure confiats. En les
nostres mans, en la nostra
activitat, enla nostra ambi-
ció en resum, en les ganes
que tinguem per arribar a
una solució definitiva farem
possible deixar de ser un
poble ocupat.

Si l'autonomia és aprofi-
table, el nostre esforç no la
perjudicarà, però la nostra
fita no pot ésser tan esqui-
fida. Ei conformisme actual
perjudica fins i tot a la
mteixa autonomia. El nos-
tre esforç ha de tenir un mi-

ens dóna força té un símbol
amb l'estel de la llibertat per
un independentisme i els
Països Catalans. '
JOAN BALLESTER CANALS

Barcelona

MANIPULACIÓ v i
INACCEPTABLE - I
• Senyor director: , -'•;

Acabo de llegir la carta
que publiquen en el darrer
número signada per Anna
M. García i no puc evitar la
meva indignació davant de
la manipulació que fa
aquesta senyora o senyo-
reta del fet de les vincula-
cions empresarials del se-
nyor Trias Fargas. ...,.;-. :

Ja n'hi ha prou d'aquests
arguments ridículs, se-
nyors! Des de quan el lloco
llocs on un treballa han de
determinar la seva fe nacio-
nalista o sucursalista? Ales-:
hores, un ecologista no hau-
ria de treballar ni a Fecsa ni<
a Catalana de Gas, posem
per cas. : . . • . ;. •]•

Personalment, no tinc cap.
dubte respecte al naciona-
lisme del conseller d'Econo-»
mia de la Generalitat. v.

PERE RIBOT I SERRA
- •• " . -•!-••• Barcelona

GUERRA, UN MAL )
E D U C A T / <•£•••;••*v ]

Senyor director: *
Després d'haver seguit

atentament per televisió el
debat parlamentari (de pas-
sada, gràcies a TVE per;
aquesta oportunitat histò-
rica), crec que ara puc dir.
que el senyor Alfonso Gue-
rra, del PSOE, a qui d'altra
banda respecto profunda-
ment, està del tot mancat
d'educació. I ho dic per la
seva intervenció presentant
la defensa de la moció de
censura, plagada d'insults
personals del tot inaccepta-

llor premi. La. il·lusió que
bles en el Parlament de l'És-;-
tat, on se suposa que hom
pot dissentir políticament
dintre de les normes de la,
convivència pacífica . i de-j
mocràtica.,>.;: % *..: 'i^'J; ,f
. Quedi clar'què ho [dis-
crepo del fons de les seves;
afirmacions, sinó exclusiva-*
ment de la forma de fer-les. £

JOANA MARTÍ COS
;•:•-:•* . ^ Valls (Alt Camp)}

UNA VEU CLARA ! f í
AL PARLAMENT ^ f:

' A part que fou molt agra-Wp£»
dable l'acostament del Par-Í^j'y£·

j lament al poble a través de Çtiïc
la petita pantalla, he de dir'ítí'S
que encara em va agradar?:Çú\l.

/més escoltar el diputat SO-V^HÍ
cialista Alfonso Guerra ata-:-;v'y^;
cant, precisament, la in-t,;^>í

; mensa corrupció que imr t -S i i
pera a RTVE i a altres llocs;; ^.ill

.., Ja era hora que algú parlés- .j>">
clarament f, més important \J^Ï

- encara, que ens n^assaben-tii"^
tésim tots. I, com deia e n ' t ^
Senillosa, '< era entendridors?%J.
veure l'Arias Salgado de-|;|^3;
fensant el seu germanet. •:4:%-^

: '^^üií^j ANTONI MIRÓ; >0£.
I -'""HÍ ^y^-ií-j1^'. Barcelona^^í'c^

! UN SUAREZ-®Í§1:|I#
AMB POR • &SM&&?

-
,, Senyordir

EI discurs final del j
dent del Govern era el dis-|
curs d'un home amb por de
governar, amb por de l'opo-f
sició i del país.;Semblava |
que demanés disculpes per|
ocupar el lloc que ocupa, ell-f
que és tan bon xicot en el f
fons. Francament, crec quef
aquest home hauria de di-"|
mitir i deixar el càrrec per a¥
una persona amb més em-
penta i menys assetjada per
tots els estaments polítics fe
socials del país.-

BarcelonaA'r



Va, que el món s'acaba!

CINEMA

Ml 01 A Itàlia. IW.V. Dir.: Pier Paolo
CuMilmi. Act.: Mana Cill.ii i Massimo
GIIOIII, Tragèdia crci::i. Unadonamata
els seus fills t desprès es suïcida. Roma
(Manysi.

SALO. I ranca-Itàlia IY7.V l),r.: Pier
l\iolo Pasolim. Acl.: I1.»)!»» Honacelh i
Caterina lloratto. 4 homes agafen nois
de dileients sc\es per experimentar
amb ciK l'cl hcula amh csccnas molt
l'oitcs que poden afectar prol'tintlamenl
l'espectador. HosquclINanys -S-).

I I IMPFKIO Dl: I .OS SI NTIOOS
J.ip«>-I tanca. l**76.I)ir.: Napsa Os-
hinu Act.: l.iko Matsuda i latsuya
I ii|i. llt-sttu la il amor il'un.i parella que
s'acaha ilc casar (Ma a la felicitat, la
passió, cl se\e i laiiioi. Mull recorria-
ruhle. Halmes. Maiyland. V.O.S.F..
llKanys«S»>.

I \ HA l'Al.LA Pi: ARGl·l. Itàlia-
Ai^elia. I1**. Dir.: UÍIID l\<nlccor\t>.
•Ut. lli.ihim Ha^-iag i Jcan Martin.
Misloria de la lluita JcK .irgclins contra
cl> col«>nit/jili>rs fruncesON. Ar\.
V.O.S.I-. IIKanys).

OIM-RACION (X'.RO. Ispa-
n\alrani;a-ltalia. IV7S. Dir.: (ullo
IVntccomv Act.: JONC Sacn\tan i An-
i:cl.i Molina Narració dels ICIN que van
acabar en la voladura del colxc de Ca-
rreró Blanco. Palau del Cinema. Palau
Üalanya.

I.OS l·IKI.I-S SIRVIKNTFS. tsp;!-
nva I*í7»*. Dir.; Fr.incc\c Hetriu. Act.:
Ampari> Soler Leal i Paco Altura. Un
K'up de cnals prepara un Kinquct per
aU NCIIS Ncn\or\,i com que aquesls no
arnben. elK mateixos fan el Kinqucl.
Catalunva. I I6an\s).

Escena de la pel·lícula
« Losfieles sirvienles ».

TEATRE

I.AETIUS. A càrrec del grup -FJs J«v
glan.-. Dia 14 de juny al Pavelló Muni-
cipal d'Esports de Vilanova i la Gellru.
ales 10.30 de la nit.

MÚSICA

Marina Rossell. Dia 13 a les 22.30 h.
Granollers. Cinema Majestic.

VISITANT EL
PARC GÜELL

Ben segur que a vost li
agrada l'arquitectura d'en
Gaudí. Per això, aprofitant
que ja ha començat el bon
temps, li proposem un pas-
seig pel Parc Güell.

Pot agafar els autobusos
10 ó 24, i baixar tres para-
des després de la Plaça
Sanllehy. L'autobús el
deixarà a la mateixa porta
del parc. Només entrar-hi
a mà esquerra s'hi troba el
museu Gaudí. Per 15 pes-
setes pot veure l'habita-
ció, el llit, els armaris i més
coses que utilitzava en
Gaudí. Desrpés pot arri-
barse fins a la plaça cen-
tral. Mentre vostè fa l'ape-
ritiu prenent el sol a la te-
rrasseta del bar que hi ha,
la canalla pot donar voltes
en bicicleta que pot llogar
allà mateix —no li sortirà
massa car—. Si es sent
amb molta voluntat i força

Els bancs i ics arcades
l'esperen.

física pot arribar a les tres
creus —vint minuts
caminant—, la panorà-
mica que veurà de Barce-
lona li compensarà l'es-
forç fet.

EXÀMENS: CAFÈ, TIL·LA I XULETES
Centramines, cafès coca-

coles, aigua freda...
Apunts, xuletes, espiar la
taula del costat, l'examina-
dor que et controla, et mira,
et pesca. Et tomba;

A tots aquells que esti-
guin acumulant hores i més
hores, els recomanem cafè
—sense gel, que no des-
vetlla—. que és la droga
menys perjudicial. I, sobre-
tot til·la per abans de l'exa-
men. Molta til·la.

Una de les millors i més
antigues maneres de fer xu-
letes és agafar paper vege-
tal, fer-ne tires, enganxar
amb cel·lò un escurdadents
a cada pinta de la tira i fer-
ne dos rotllets premuts i
subjectats amb una goma
elàstica. Això permetrà fer
córrer el carret ple de lletra
escrita amb ploma amb tota
l'assignatura resumida din-
tre.

Alumne, un moment abans d entrar a I examen.

- - -mm \

•••.•.;-fí--;0f

FESTES MAJORS!

Els propers dies es<
lebraran diverses festèè
majors arreu de Catàlu*
nya. El dia 12 és al.
de Borges del Camp, o
la nit hi haurà un ball
pular a la plaça del po
El dia 13 és festa majo
Sant Guim de Freixen
a Torre de Cap(
Bellver de Cerdanya^
festa major començarà^
dia 13 coincidint amb^«,
dia de Sant AntonKí^
matí hi hauran sardahè%;,
a la tarda concert de co
bra i sardanes, i a la
ball a l'envelat amb I*
questra Atlàntida i
Angeles Azules. El dia
al matí hi hauran sardég
nes i tirada al plat.-
tarda actuarà en Pep J ^
timbanqui per a la
lla, i ala nit ball amb I*
questra Miramar i
Sepúlveda. El dia,
últim dia— hi haurà
nal del torneig de tenïsj
un partit de futbol on nfe
participarà l'equip de Bg
llver, i sardanes. *'Aj*;.
tarda, i com a la cloendaj
de la festa, ball amb pf**̂ f£
populars on hi actuar^
VOrtjuestra Miramar %
Conjunt Brasas.

-.---las



i LLIBRES, LLIBRES, LLIBRES ; ? ^ · H ; Í : Í : s V / ' • '^T**^:
' La Fira del Llibre de Bar- obres: «La vida d'en Jaumó, mots», «La nàusea» i algu-
; celona ja s'ha acabat. És Rabadà», «El gegant dels- nes de les seves obres de
probable que vostè s'hi pas- aires», etc. Si té ganes de teatre (450 pts.). ...y.,-. :\. i},

mentre va durar i fins fer bons dinars a la família, Quan a poesia, *val.rla
li interessaran «La cuina de pena donar un cop d'ull als
l'àvia», recull de receptes Llibres de L'Ossa Menor,
que Llorenç Torradó va Trobarà poetes com Pere
agafar de la seva àvia (1700 Quart, Martí Pol, Salvador
pts.), «La cuina d'avui» de Espriu o Miquel de Palol
Glòria Baliu, i en pla més (360 pts.) Títols d'assaig in-
intel·lectual «Filologia del teressants a la col·lecció
gusto» de Brillat-Savarin «Punto y línea» (Unes 300
(250 pts.). Si vol viure al pts.). Com a exemple «La
camp i fabricar-se tota
mena d"estris, «La vida en

i tot que hi comprés uns
quants llibres. Però si no hi
va fer li recomanarem unes

! quan tos coses que a nosal-
tres ens van semblar inte-

I ressants i que encara pot
i trobar a les llibreries. .-,
! Aquest any es celebra el
centenari de Josep M.
Folch i Torres. Per a
commemorar-ho s'han edi-

• lat moltes de les seves

p
idea de Arquitectura» de
Renato de Fusco i'-«La

el campo» de John Sey- moda. ^Comunicación o in-
mour (890 pts.). Per si vol comunicación?» de Marga-
llegir en català les obres del /
desaparegut Sartre, «Els

ritaRivière. ~ *-..' , <•'.," f
A la Fira durant mitja

hora es va poder trobar el
«Libro Rojo del Cole», des-
prés es va esgotar.-Potser
vostè té la sort'de trobar-lo

, a la seva llibreria, i
• -..£ t'.. ( c\ • À », *.t < i? •: <•* .--.*?,

COLÒNIES D'ESTIU •%'}.: ,7

aquí poc temps els anar-hi qualsevol nen de 6 a campaments a, Besalú, la
*eus nens hauran acabat 14 anys. Cada colònia dura Garrotxa, * Verges, el Ma-

13 dies i el preu, 6000 pts. si . resme, St. Esteve de Bas,
va a colònies (el segon etc. Per a inscriure's i,obte-

I escola i seran a casa
avonint-se i fent soroll. No _ „ ,_. —«,—.
ejs obligui a passar-se l'es- germà pagarà menys i el ter- nir més informació: vagi al
l"J tancats entre parets, cer encara menys) i 4000 si seu consell de Districte. Si
L àrea de Joventut de l'A- s'estima més els campa- no sap on és truqui a l'ajun-
J"nturnent de Barcelona ha ments. A més, si no volen tament(Tel. 302 42 00) i de-
orçanitzat una sèrie de co- sortir de Barcelona, s'han mani per informació. Li ho
onies i campaments dejú- muntat casals on els seus diran. Te temps fins el 18 de
jj"' a setembre a alguns po- fills aprendran llocs i faran juny;
h!e^ de Catalunya. Pot activitats. Hi ha colònies i .,.-..

•:•£

/••/• Virgttt

AJUNTAMENT DE BARCELONA
_ ÀREA DE JOVENTUT

) Marina 'Rossell %'àrarfò &É

Terrassa.^Anfiieaire «Jet Parí Sani.'

Mana del Mur Bonet. Dia. 14. nit. Cent
; treCaiòlic. H*>!.pha)eí. : *'*••'• :#:*?>1Z-
' Sisa. De I1!) al 15. Nit. ZelesteIcafrw:
-Arifentcria». . ' ^ ^ .,;; ^ ï ^ ; ^ -

Orquestra Haieria'; Óux Í3 . ,NiuAmr'

Anüreu ' Guasch, piano.*' Obrn ik',
Bruhms. Schubert.Schumann.ctc. Dia ;*
17. 9 h.. Conservatori Municipal de

' BarcelonutBruc. 112). »,,;•; .•-.^».;.· r-

DnJors 'Serrarflautài'Fernando Q u i ü
nijw. Guitarra. Obres de Bach. Giu-

' liani. Homs. Guinovan. Amargós, DíaT
4 j7 .22 .30h . Z l A !

Orfeó Gnicienc. Dia 13. 10 nit. Local /
l r O ó G i " í

Coral Lavínia. Dia 12.22 h. Santa M Í - - ;

ria del Mar (Barri de Ribera», v *->V

, # t
Joan Maisíà. 'Dia 12.' 9 del '.vespre', j-
Obre* de Falla í Kabdevsky. Ccjnseri—
valorí Municipal de Barcelona iBrucr'
I J2i. A- ••».-'••." :••'*'£ ev*i ^

Los Rapidos) Dies 13. M í 15 al Ksrnuf^
Plaça Reial 10.

Marduix Tilellei.Dia .14; 6 h. Escoti; .*
Gemi(Mataró). ; . - . ^ !;íl," e >
, ,.-••;- •>: :• •» 'r i / .^' i í^tf · - '
Plou i fa sol. Cercavila. Dia 15.1IJO> C
matí. Poble Nou (Barcelona).ÍMpiM'*''

XescoBoix. Dia 15.6h. Patronal ct i l tü- '
ral recreatiu. Cornellà. ^ ~ i

L'Arc en et ceL Dia 14.5 h. Escola Pare;";
• Povcda. Baaelona.v- • / -,-"i?·'^ «Í.*: '"( '

-., • • * : ---5»r •"r :."i" ÍV fc'-'^-^w^l;*"
Taronjada Natural. (Cercavila) Dia I4>~

. DosquartsdelO.GalelladelMaresmc; i

CONFERENCIES:^: ^

í ' í i r »
' F. Pau Verfié. «Santa Àgata.' capella"!
. museu» (Mil·lenari de la capella d e ,

JSanta Àgata) Dia 12. Capella de Santa "
* Àgata. Plaça delRei <Barrí Gòtic): • /S:,"



Va, que el mon s'acaba!

J. Ainaud de l.asaitc. «Del Biuseu Jc la
Ciutadella ui museu d'art de Catalu-
nya» (Mil·lenari de la capella de Santa
AtMla). Oia IK. C Santa Agatu. Plaga
del Kri.

Francesc Marti. «Una nova política de
museus per u la Catalunya dels anys
80» (Mil lenari de la capella de Santa
Àgata) dia 26. Capella de Santa Apila.
Placa del Rei.

Slephan l\ S/ahu, «Política Exterior-
un.inw-lcMdi.i II Xl.iul.i

Ainaud de Lasarte par-
larà a la Capella de 5.
A);ada.

CURSETS

Curs Accelerat d'anglès. Institut d'es-
tudis nordamericans. Juliol agost, se-
tembre. 30 hores de durada. 5.10») ptas.

Curs de Pedagogia musical. Pedagogia
de solfeig, cant. rítmica. Expressiocor-
poral. ctc. Del 30 de juny al" 11 de juliol.
3.000 ptas. Institut Llongucrcv Ins-
cripcions de 4 a 8.30 h. Carrer Sèneca
22. Tel. 217 18 94.

TELEVISIÓ

COMPANY DE VIATGE, de Coma
Alós. No* cl la de dilluns a dijous. Rea-
litzador: Roger Justalrc. Actors:
Jaume Comas. Carme Sansa. A les
I7.4J.

LES NITS DE LA TIETA ROSA.
Guio: M* Aurèlia Capmany. Realitza-
dors: Mercè Vilarel i Lluís M-» Güell.
Cantons: Josep M* Mainat. Protago-
nista: Rosa Maria Sardà. Avui: -El
plaer del terror-. Dimecres 11 a I les
16.45.

QUITXALLA. Editor: Enric Frigola.
Realitzador: Joan Bas. Coordinador:
Francesc Nel lo. Espai dedicat a la ca-
nalla. Dissabte 14ales 10.30del mati.

FUTBOL. Txecoslovàquia-R.F. Ale-
mana. Dia 11 a les 17.30.

FUTBOL. Espanya-ltàlia. Dia 12ales
20.35.

FUTBOL. Espanya-Bèlgtca. Dia 15 a
Ics 17.35.

AI, QUE M'OFEGOOOOOO!

Ve l'estiu. I amb ell els banys. I
amb els banys —mal ens està el
dir-ho les ofegades. Per estar pre-
vingut no es cap ximpleria seguir
uns cursets de socorrisme. Per mil
trescentes 'veint-i-cin pessetones

pot seguir els cursets mensuals
organitza la Creu Roja. Del 9 al 30
n'hi ha un, però potser ja ha fet
tard. Però el mes que vé, a partir
del set i fins el 28 n'hi ha un altre, de
dilluns a divendres i de vuit adéu. <

Per altra banda, del 25 de juny a
I' 11 de juliol, per mil pessetes rodo-
nes, de 5.30 a 7.30 els dilluns, dime-
cres i divendres un altre curset:
Educació sanitària, per ampliar co-
neixements.

Noia ofegant-se

nic situat entre muntanyes
que a més li permetran res-
pirar aire pur. Si encara li
han quedat ganes de con-
templar més art, de tor-

nada pot arnbar-se.
rets del Vallès on
encara una altra
romànica també
xi.

. - * * •

ROMÀNIC CATALÀ

Ja sabem que el que ve
de gust en ple juny és anar
a banyar-se a les platges i
posar-se ben bronzejat.
Però tampoc no està mala-
ment fer una mica de cul-
tureta anant a veure l'art
romànic que tenim a Cata-
lunya. Avui, per començar
(més endavant els dona-
rem una Rita més com-
pleta) poden anar pels vol-
tants de Barcelona. Agafi
l'autopista de Sabadell i
desviï's a la sortida de
Santa Maria de Barberà.
Al poble podrà contemplar
la magnífica església del
segle XI, i una de les més
importants de les anome-
nades de planta de creu.
Als àbsids podrà veure bo-
niques pintures murals. Si
segueix fins Terrassa, arri-
bi's fins l'església de Santa
Maria (segles XI-XH), l'e-
difici està molt ben conser-
vat. I si encara té ganes de
passejar més, vagi fins
Sant Llorenç de Munt. A
una de les seves valls, hi
ha l'església de Sant Se-
bastià de Montmajor, unj
sobri i curiós edifici romà- £x.t:lt;.siu de Santa Maria de Barberà a Barberà del Vallès.



Si vostè viu al camp o té alguna caseta li recordarem diver-
sc> coses que pot fer amb el seu hortet o amb el bestiar.

Al camp l'activitat és molt intensa, ja que a les feines de la
s;>.;.a i de la batuda s'hi ha de afegir l'empaquetat de la palla i
T ;\ecument dels rostolls, afefint 50 kgs. de sulfat amònic per
caiia tona de palla obtinguda. . '

Als conreus es sembren el sorgo i els blats de moro de
rostoll. A les comarques remolatxeres s'entrecava l'arrel.
T. uibé es planten els tomàquets tardans, i es sembren els
fi>olsd'enramar i els cogombres. . . • •„ •

Pel que fa a la jardineria—això també ii serveix pel balcó de
c.sn seva— es trasplanten les clavellines i es treuen de la terra
Ic cabeces de tulipes i jacints. També es fan esqueixos.-

A la ramaderia, degut a que les vaques necessiten tempera-
tura fresca per a produir llet, i també per motius de salubritat,
s na de afavorir la ventilació dels estables en aquesta època de
v: -'-or i xafogor, que tant porpicia'les malalties i l'apatia del
b» Jia

" • • \ l

Ú

- rEl '

RECORDANT ELS VESTITS DEL

SEGLE XVIII

Recorda els vestits isabe-
lins? «Eren maquíssims».
Ben segur que aquesta frase
l'ha escoltada de la besàvia
quan recordava la seva in-
fantesa. Si va al carrer de
Montcada n.° 12 hi trobarà
el museu de la indumentà-
ria. Per 50 pessetes podrà
gaudir de vestits, mocadors
i sabates del segle XVIII.
ventalls i agulles, i bastons
de fusta amb punys de vori.,
Capes de setc brodades
amb fil d'or el segle XVI.
Quan hi vagi —n'estem se-
gurs que hi anorà— li reco-
manem que al primer pis no
es perdi el vestit de palau de
l'època de Napoleó I: és
una delícia. També és força
interessant la mostra d'òp-
tica del segle XIX. Com
anècdota un mocador del
segle XIX a favor de l'am-
nistia: «Amnistia la mas
completa». , :.

Retransmissió dels par'"-
tits de futbol de l'Euro-;J-
copa. i^JçViiM

COMPANYA ELÈCTRICA
DHARMA. SMASH. GÒTIC. HAR- /
MÒNICA BRAVA i GUADALQUk
VIR. Al .Musical Express.. Dia, 11 av
les 21 horts, pel segon programa. -r, -~J,

FUTBOL. R.F. Ateniana-Holanda.'
DiaHales 17,40. pel tegon programa. _,*

M1SION SUÏCIDA. Dir.! Paul Wend-
kt». Ací.: Lloyd Bridges. Arnlrcw
Keir. Dia 14 a les 16 hores. El coman-
dani Jimmy prepara un grup de soldats'
per auna missió suïcida... ' í - . >".•*

LA AVENTURA DEL PLYMOUTH. '•
Dir.: Ctorcnce Brown. Act.: Srwncer
•Tracy. Gené Tterney. Dia 14 a l e s !
21 ̂ 0 . La travessa de l'Atlàntic per part''
de camperols que volen arribarà Amè-
rica. L'odissea comença quan la manca
d'aigua i aliments es fa present.*; ^ - -'*,)

WEGO DE PIJAMAS. Dir.: Sianley *
Donen. Act.: Dom-Day. John Railt. '•
Dia IS a les 19.50 hores. Va de lluita <
sindical. L'acabat de nomenar inspec-
tor de producció se tes haurà de veure •
amb Betly, sindicalista conscienciada. .

EL RINO. Dir.: Alfred Hi!chcock>>
Act.: Carl Brnson, Líllmn Hall''
Davtes. Historia de un boxejador: e ls ,
seus amors, les seves derrote». eic. '
Drama semimentaloide. Dia 13a les 2 ! '

• h o r e » . - . , , ; ) : Í - : > , , t ; < ; , - ^; / , . .
<• .• * · 'T.»-I „ - - •„•'•- t";-'

EL GATO. Dir.: Pierre Granier Defe-,
rre. Act.: iean Gabín. Símorte Signo-
ret. Narració de la vida de un matri·.'
moni de jubilats que ja s'han cansat l'un*
de ('altre. Ella sinhibeí* per mitjà de
l'alcohol, i a él només li queda el jgat."
Dramatoul.Di»l5al«s2l .30. f-., i

MUSEUS \'j;i^,r0:

ARQUEOLÒGIC Parc de Montjuïc: •
Val la pena visitar-lo. • ' / V •» ,.//.'•

CERA. Ràbies. 4. Quasi tots els perto-
natges històrics hi són presents.. ••>>«,•>

FUNDACIÓ JOANMIRÓ. Parc de
Montjuïc. . Interessants .exposicions
d'obres contemporànies.... — * ,,;;,

JARDÍ BOTÀNIC. Palau de Montjuïc.;
Totes les plantes hagudes i per haver. •'<

PICASSO. Montcada. Í5-I7. Imperdo»
nable si . • noH!, I'l»•„.,•• v i « - .

CERÀMICA. Parc de Montjuïc. Expo-
sicions de ceramka de diferents països.'



Va, que el mon s'acaba!

BOTIGUES

U T \K\M \ S W J()R(il
17' IVHDI i!c Iotes tiumo

AKIIOK SUI N I I U Princcia. IV

tH.iillnm<r. ctc. IV tunt en Uní es f.m
xerrailci v>r>re cl terru

HUUA IVU.. <.\ PanuL-ni a :
Itev C^mtvctd IDOpicv

t A CAMPANA Di: GRACIA R«>» Uc
Oljno. I I . Niiic^ jnti^uc^ Ji^iiinc.

RÀDIO

l'SPANA A t.-VS (K'IIO R*U> NJ-
tiv>njl A \<\ !* del mjn. Per wt>micn<;̂ r cl
ü u hen informal.

Qi ISSICOSAS Rj»ln> J,.»cntut, ik *»
ít II del nuti. CONCV que pacten pel
nnm.

CANÇONS Al. V£VT. Rjvl«.4.dc la

LA Cl.At I VA, DIRO R.HIK> 4. de
7. M) J S H)del vespre. MUÍIVM f\>p. no-

MERIOtANO :» Rjd«. Mianur.
IO..H) d« la nrt. |nfornucK> de ks no<i-

HORA ^ HMS^ Bjrtclora. lIJOdc
la nit Informatiu de UCaOeruSKR

TEMPSOBKRT Rad»»4.de9j Hdel
mati fcntreviMcv c»J UK>r*;«»»m. tru-

II SETMANA DE LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS
Del I al 8 de juny es va bles on hi eren presents que els afecta, i

celebrar a Barcelona la se- quasi la totalitat dels barris tives de les AssocïacííMÉ
gona setmana de les Asso- de Barcelona. al problemes dels barrisp «
ciacions de Veïns, amb Cada barri va poder ex-
una exposició a les Ram- posar tota la problemàtica

SEXE FINS A LA MORT
L'imperi dels sentits o perdre els sentits com es pot fer una pel·lícula que s i g !

pels sentiments o el rampell que li agafa a continuat acte sexual o com la gent respon j
una japoneseta pel seu amant o com la sable que vetlla per la nostra salut ments \
mateixa japoneseta de la frase anterior vol va pensar que era pornogràfica i d f *
mantenir l'home estimat costi el que costi i que era, senzillament, eròtica.
a costa del que sigui o com els japonesos Balmes i Maryland),
saben explicar el sexe més bé que ningú o



«UN LLOC
ENTRE ELS MORTS»

S'haurà estrenat ja quan això surti al carrer o estarà a punt
d'istrenar-se al teatre Romea de Barcelona,.l'obra de Maria
Aurèiia Capmany «Un lloc entre els morts». «Un lloc entre els
morts» va ser ja representada a televisió fa uns quants anys amb
la direcció de Sergi Schaaff. Aquesta vegada la dirigeixen Pep
Muntanyes i Just Segarra. Hi participen més d'una vintena d'ac-
tors, entre ells, Àngels Moll, Joan Miralles, Nadala Batiste, Joan
V.illès, Mercè Managuerra, Rafael Anglada, etc. La música l'ha
composta Ramon Muntaner i l'escenografia és de Fabià Puigser-

Ja veuen doncs que la gent que participa al muntatge és interes-
si nt i tot fa pensar que Pobra serà un bon espectacle. Per això
recomanem que hi vagin. > . , . . .

L'obra s'hauria hagut d'estrenar ja el mes de maig. Problemes
«•ic tot tipus, especialment econòmics —ja se sap, el teatre al
iM.stre país es farcit de problemes— van impedir que s'estrenés
Muan estava previst. Però sembla que tot es va solucionant i
pxirem veure «Un lloc entre els morts» al Romea. . j* i

TELEVISIÓ CATALANA

w De segur que vostè veu que la televisió encara que només sigui
f uns minutets al dia, si li interessa aquest important mitjà pot anar
dilluns dia 16 al Col·legi d'Arquitectes de Barcelona (Plaça Nova,
davant de la Catedral). A dos quarts de vuit de la tarda es
celebrarà un debat anomenat «Per una televisió nacional de Cata-
lunya» preparat per professionals que estan treballant actualment
a televisió. A la fila zero hi haurà convidades diferentes entitats
ciutadanes, partits polítics, associacions de veïns, entitats cultu-
rals, etc. Es convidarà també el senyor Jorge Arandes, actual
director de Radio-televisió a Barcelona i prou conegut de tothom.
HI debat promet ser interessant i important per a la futura televi-
sió catalana que s'intenta fer. ,,. .'.'.

Dinar sense haver de cui-
nar. .

RESTAURANTS;!^

LA ROSÀDEL DESIERTO. Mínjar
àrab de bona qualitat. Unes 750 pi*.

. perwna. Pça. Narcís Oller, 7. (Grècia**
T l d i jj

CAN SOGUES. Amiga' rebotiga J'eV
Pítarra. Plat* callan». U net 600 pt». per
penona. Avinyó. 56. Tancat ek Jivab-
te» a ianit i eh diumenge» tot el dw. - *-";

T1NELL. PW trobar-hi membm óe
• V Ajuntament o de la Generalitat degut
a M proximitat umb la placa Sant

, Jaume. Preu per perwna 1.000 pt%.
Freneria.8(Casc AntKl. „. v« „ , ; •,?

- f . ' . ' " • • ^ "*•* ''• • t ' í ,* '* '

; ESPAtiA. Si no pot (atiar gaire per a
'• .menjat, i* et lloc ideal. 200 pt*. per»
- sona. Montcada, 2 (Ctuc Antic).. Tan*'.

* catel»diumenge», .„ -.; \ .l.."\

LA GÀRDU^A. Menjar de qualitat/
Una cutionitat: està »ilual din» del mer-

. est de laBo()u<ría< Una 850 pt». per» '
urna. Morena, i 7 (C«»c Antíct. Diu-t

/ menge*nit.tancat. -. .,/'• .**.- ;• t , ,? , \'

/OELICES 'DE U iPRÀNCE.' '&£'.
, menjar francét.Urwi 900 ptt.pehofta.
, Muntaner. 443 (Sant GervatÍ)..TiUKat'

el» diumenge» í dillu

y SOPEW W0cS^:S»üí3u^M
bona quílitat. No li cotíjui mé* de 700

ïjptef. Pere Lejtortrt» |Ca*e, A m i d i
Tancat elt diumenge» i dilluns al

''BmonXATS'l
*ALMIRALLtjo«^C^yjl|.?Í#
de IBWiemWaquenoHhagintrttmía

CLAUS. Aguillen^ 18. Lí recwnanern"
3 eh combinat» de.tó>to«ï|li|pffi^^:

MlRAMEUNrX).Pa*»<Íí del Borni
15. lo»upemWee'a3inbauidecooo;j j

IIELS 'QÜilT^clïAT^Ío«t»^#;

Amb ei cubatt a ta mi pol admirar le«.

«•Et'l^PAlRE^'-SI^ÍÍÏ|L*lrM»iK;
' Witat i les antífuctaii es bomben delg
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S,irH ScKt^tun tm»ir. pivan.t>. l\i\>ci^
N.UK>n.il tV Jeu ilcl rn.it! .i Net vk- l.i
UnU IWptN Xul.'Niv ir. X». 45. <7.

Hcrrut rKí'rncli ipi*ctn»»t. MontiuK
t)c nou tlcltruti j mutre Jo U t j r j j
L·iK>r.iHeN 41) pt*. t-eMtw. m> ptv Au-
t^N^ I

p
deu Jelm.iti J tre» guJr!^ vic vel Je t.i
tar J j . "5 pis AutoWiv 4. T. M»

Pi><m.i munrcip.it Jc l.e* C">'rt̂ . fr.i-
i i ^ w r j vic ICNCvirts IXr mm Jet m.iti ,i
ifo- qujrt<> Je *ct Jc f.i t . ir j j I jK>r.i
hle^ '5 pi* KcMm% 70 pt» AtitoNiN l<
4?. 54. 59

De cor a cor

Jitlio Iglesias

El moviment obrer de
l'Estat acaba d'enriquir-se
amb la presència en el seu si
d'obreristes tan destacats
com Julio Iglesias, Rap-
hael, Rocio Jurado i moltes
d'altres destacades perso-
nalitats del món síndico-
vedettil. La cosa és greu i el
sindicat que els assumeix és

la USO. Ai. mare. País de
bojos aquest en el qual la
gent es mata per amor en un
acte de dur fins a les últimes
conseqüències les estimes.
Con la japoneseta i el japo-
neset de L'imperi dels sen-
tits que acaba de estre-
narse. País de bojos on es
troben cadàvers en el palau
de justícia i casquen —que
foten hòsties— a un fotò-
graf—el company Suqué—
perquè pretenia fer unes fo-
tografies a un nen amb cara
d'idiota, que és un ídol de
teen-agers mal servides.

Leif Garret. Va ser allò de
«no em doni empentes»,
«miri que l'empenyo jo».
Pum, hòstia. També d'em-
pentes va a nar el casament
de aquesta cantant bruta
que es diu Maria Jiménez.
Els milers de persones que
empenyien van provocar

Maria Jiménez

unes declaracions de la filla
de la casada molt rotundes:
«La gent és molt maledu-
cada i no se sap comportar*,
perquè comportar-só és sa-
ber estar allà on estàs i n'hi
ha que, a més de no saber-
ne, gallegen de fer bé les
coses, que no se n'adonen,
vaja. Si no mireu el presi-
dent Adolfo Suàrez fent el
paparina mentre diu que «el
meu govern és el més esta-

Felipe Gonzàlez

ble del segle». Miri, no ens
infli les memòries que li
desmuntarem el «xirin-
guitu». Que ara «el govern
s'hi quedat sol amb els seus
vots, que no és poca cosa*»t

com diria el Consaíes, I
mentrastant apa, a Almace-
lles creixent, i creixent, i
creixent, Topi. Si, si, opi, h
droga, creix en plantetcsa
Almacelles com qui no voi
la cosa. Qui sí que sap ei
que vol és el bo de Sandro
Pertini que ha desviat el
protocol cosa fina en b
seva visita barcelonina t
que parlant de Macià ha dh
que «la seva frase la V^bè
el preu d'un ideaP haestai
una fita per a mi en la lluita
contra el feixisme*!^ en
aquest país, se celebrar ona
mani antifeixista '.$)
pocs, poquets,- qu

Sandro Pertini '

som. Què passa? La
molt poca memòria,
quatre dies que ell ença*3

vivia i nosaltres no. Per©n
a l'Arc de Triomf hi bf
uns nanets amb barres i ^
denes. Quan el servei
dre s'hi va acostar ei
nets en qüestió van dir
sal tres no son fatxes, j
quinquis que us
ajudar per anar conti
fatxes». El Lumpen \ ,
Qui també h fet dectef*
cions de principis és d j *
lito Iglesias: «Parió V°%[
quasi sempre sóc mal injj|**
pretat». He. I la W
Franco, germana de <lu'*|j!
va dur el feixisme, ha ?
que «estic contenta dé &&
tinuar vivint». I és que hiJ»
gent que no es de

LaCoií
Uiberth
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Carta del director - '

Dels decrets-llei als homenatges
Amic Ic '.or: • • - • - • • , . • ' . . , : - . „ ' , • • . ,„ - . . . , , . •

I.';a: alitat política de les últimes setmanes a Catalunya em Tan ressenyar dues o tres
coses M••.L>. per a mi, tenen un caire preocupant. Però des de fa un parell de mesos, abans
de cm K ai res sobre el President o sobre el nou Consell de la Generalitat, resulta que m'ho
be de p nsar dues vegades. I això per què? Personalment, crec que és degut a que s'ha
inient.ii crear un clima artificial d'intensificar aquestes institucions —i sobretot la,.
pnma. - amb Catalunya, la qualk cosa dóna carta blanca per acusar d'irresponsable a
tothom que aixequi una veu crítica. «La situació de Catalunya—es diu— és tan feble i
dchcau.t que no permet veus discrepants». -

Jo i.: ne fet la meva pròpia reflexió sobre aquest afer i, encara que d'altres facin el
contn.; ja estic disposat a assumir el risc de la crítica, perquè quan aquesta vol ajudar a
constivü, resulta positiva. • ~ - •• '" < -* - : - -.; :

I OÍ v quests preliminars venen a tomb perquè crec que cal assenyalar un parell de trets,
üc la lr; ma de governar del president Pujol que em semblen perillosos. ' "'*\

II p -;ncr és la utilització innecessària del decret llei en afers com el de les diputacions,
en cl t; ml tots els partits estaven d'acord en fer-les desaparèixer, però per una llei del.
Manvjru. En democràcia només es fa servir el decret llei en temes de petita trnanscen-
dencí;.. \ solament els governants amb tendències personalistes en fan ús en temes
impor..ini.s,ja que això implica un profund menyspreu del Parlament. - ' ... ;

ÍVf. <! i utilització del decret llei en temes importants quan es presideix un govern que
Per ei mateix està en minoria al Parlament —i aquest és el cas de l'actual Consell
r.xccüüu de la Generalitat— a més a més del que ja he dit, em sembla un error polític,

pot provocar una crisi de govern. . - "' - ;: .
••"i» qüestió que em preocupa de l'actualitat política de Catalunya és la practicà '.
:ició dels Consellers del primer pla de la política catalana. '•* :•!'„••
" que em nego a reconèixer, perquè tinc proves del contrari, que tots siguin
oients, el tema em preocupa sincerament i aquesta preocupació creix quan veig,

Per et.Mira. l'orquestració d'homenatges d'exaltació al President—Montserrat, exhuma-
ció do; „ fets del Palau de la Música, Sant Llorenç de Munt—, que pel seu sovintejament,
^mh!.! qUe només acaben de començar. • ' ' • ' . .

So» dos símptomas greus quan, a més, el partit que governa Catalunya mostra la falta
u un i idea clara sobre el que vol al Parlament de Madrid, donç enfront a les opcions
jíWnnpmiques ben diferenciades, no sap discernir quina és la millor. Bé, però, aquest
'cm.i ja el van veure vostès a la televisió. • •".- '.",.*. !,;.•' •.-.*••>-

wncordialment, . . . . ; . • • • : ' • • - ;. . ; , . ! - :i

1- «!
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EL PRESIDENT DEL GOVERN
S'ACOSTA ALS NACIONALISTES

CiU-UCD, un acord
difícil
ALBERT GARRIDO

El fiasco governamental en el debat i la votació de la moció de
censura ha fet rebrotar la vella tesi política que finalment les
minories nacionalistes seran les que donaran la majoria que UCD
necessita al Congrés, mitjançant un pacte parlamentari i fins i tot la
participació a l'executiu.

Fa poc més d'una setmana a Valèn-
cia el president del Govern en persona
va tirar el primer cable dialèctic a Con-
vergència Democràtica de Catalunya.
Mentrestant, els bascos del senyor
Garaikoetxea mantenen una posició
de si és, si no és, però el president
d'Euskadi es fa veure per Madrid, se-,
gurament confiant que les precarietats
ucedistes poden ajudar a desbloquejar
el procés autonòmic basc i de passada
seure algun nacionalista al Consell de
Ministres. El mateix president de la
Generalitat, Jordi Pujol, durant la
seva curta estada a Madrid la setmana
passadava declarar-se disposat a aju-
dar al Govern en les seves dificultats si
això pot ser beneficiós per a Catalu-
nya i per a la política general espa-
nyola.

La dificultat governamental, i
també dels partits i dirigents naciona-
listes, és aconseguir que les afinitats
ideològiques, de model de societat,
que es donen entre UCD, el PNB i
CDC encaixin amb les diferències de
fons que separen el primer partit dels
altres dos pel que fa a la construcció
de TEstat autonòmic. Si finalment
arribessin a perpetrarse els projectes
autonomistes de l'executiu, l'acord
entre els tres partits fóra molt difícil
per no dir impossible. *

Política de Transferències
El contingut del discurs pronunciat

pel senyor Suàrez fa tres setmanes al
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Congrés dels Diputats no és gens es-
perançador: el Govern vol igualar les
autonomies per baix. De la mateixa
manera, l'esperit legislatiu que anima
el senyor Pérez Llorca, ministre de les
autonomies, i les seves futures lleis
competencials no fa més que reforçar
aquesta idea de contentar tothom re-
baixant el sostre de les aspiracins ca-
talanes i basques. Amb aquestes posi-
cions de partida la bona entesa entre
ucedistes i nacionalistes és, si més no,
complicada, perquè fins i tot accele-
rant el ritme de les transferències de
serveis, el valor polític d'aquestes
transferències podria quedar molt
minvat si les lleis competencials són
com se sospita que seran.

Una mena d'inèrcia històrica fa
que, malgrat aquest entrebancs evi-
dents, surti de la màniga dels politicò-
legs la possible aliança de govern
d'UCD amb els nacionalistes. I en
aquest cas més que mai al partit del-
Govern li queda ben poc per triar. L'a-
cord més lògic seria l'UCD amb CD
—molts personatges ucedistes po-
drien estar perfectament al costat del
senyor Fraga sense greus problemes
ideològics o de consciència—, però el
cap del Govern sap molt bé que la seva
imatge de centre centrat i assenyat es
difuminaria immediatament, de ma-
nera que només li queda anar a trucar
a la porta de les minories nacionalis-
tes.

El Parlament
ha escollit
set senadors

úrez. i Pujol, un camí difícil pera l'acord, però no impossible.

El Govern, amb peus deplàni

Altres cops s'ha parlat de l'apròpa-
ment del senyor Suàrez als petits
grups del Congrés, però sempre ha
fracassat en el seu intent de constituir
una minoria estable perquè no ha po-
gut assegurar als seus interlocutors un
paquet de contrapartides vàlides,; fo-
namentalment relacionades amb, les
transferències de serveis i l'abast del
poder polític de les nacionalitats.-A^
la situació és la mateixa. El precedent
andalús, amb la sorollosa defecció.del
senyor Clavero Arévalo per mantenir
punts de vista considerablement opo-
sats als d'UCD amb relació als proces-
sos autonòmics, obliga al Govern a

anar amb peus de plom a l'hora de
decidir-se a donar suposats tractes de
favor a alguns territoris o institucions,
com mé que grollerament va insinuar
que s'estava fent el senyor Rojas Mar-
cos a un dels seus esperpèntics discu?
sos de fa quinze dies. . : í ^* a

D'altra banda, els nacionalistes/-
Catalunya CiU— han de valorar c|f"

sament els efectes que un eventual
acord amb UCd podria tenir en les
seves relacions, complicades però ac^
ceptablement fluïdes, amb els socia-
listes. Després de la moció de censura
està clar que s'han acabat definitiva-
ment els temps del bon viure entre
Govern i oposició. Per extensió, s'ha
d entendre que els socialistes a patir
" ara tindran males relacions amb
aquelles formacions que arribin a
compromisos explícits amb UCD.

Possibilitats excloents

Fins ara el somni daurat de Conver-
pncia ha estat la constitució d'un

onsell de centre-esquerra amb els
f lahstes. A c l u e s t plantejament topa
•ontalment amb la possibilitat d'un

gcte governamental al Congrés de
list a t S ' f l n s e l p u n t q u e e l s n a c i o n a -
a H

e s . ^ a t a I a n s Poden veure's obligats
amK 11P"Se e n t r e e l s f r u i t s d ' u n P a c t e

"o el senyor Suàrez, que a Catalu-
c°mportaria mantenir l'entesa ac-

tual amb Centristes i Esquerra Repu-
blicana, o sacrificar aquesta possibili-
tat immediata en benefici d'un futur
centre-esquerra català. Les dues co-
ses a la vegada sembla que estan més
enllà de qualsevol lògica política.

Posades les coses d'aquesta manera
la situació és massa complicada com
per esperar que UCD solucioni els
seus problemes de majoria en quatre
dies i que Convergència es decideixi
ara mateix. En canvi, després del con-
grés socialista català el juliol i de l'uce-
dista a l'octubre els partidaris del se-
nyor Pujol tindran més elements de
jujdici per prendre una determinació
per una llarga temporada.

Albert Garrido

Josep Pi-Sunyer i Jordi Escoda
(CiU), Joan Codina i Joan Prats :

(PSC), Pere Portabella (PSUC), An-:
ton Canellas (Centristes de Catalu-.
nya) i Víctor Torres (ERC) són els set
senadors que dimecres passat va esco-
llir el Parlament de Catalunya per tal
que el representi a Madrid. A l'hora de
l'elecció ningú no va dissentir, en
canvi a l'hora de prefígurar què han de ;
fer aquests senadors hi van haver opi-
nions per a tots els gustos.. " •;.

Per als republicans i els socialistes
no procedeix que crein un grup parla- <
mentari propi, encra que podrien ac- -
tuar conjuntament quan hi hagués u n \
acord de les forces polítiques que re- "/•
presenten o es tractin al Senat temes,
específicament catalans. Centristes,
CiU.i PSUC, per diferents raons, són .
partidaris que formin un grup parla-
mentari. En qualsevol cas, el comú- :

nistes es van pronunciar en favor de
que els senadors elegits no prenguin
possessió fins que no s'hagi modificat ..
el reglament deia Cambra Alta. • \\

En les dues posicions hi han incon-
venients i avantatges. D'una banda, és
complicat coordinar set polítics que ,
representen forces polítiques molt di-
ferents, però de l'altra, és indiscutible -
que formar un grup a part donaria pes
a la tesi que el Senat s'ha de convertir
poc a poc en la cambra territorial. ;

El punt mig d'aquests dos planteja-,
ments, que actuin de forma coordi-
nada quan es debatin temes catalans;/
sembla el més viable a curt termini, si
més no perquè ara mateix encara es
manté un cert sentiment unitari quan
cal donar suport a qüestions relacio-
nades amb la personalitat política de
Catalunya i la construcció de la seva-,
autonomia.

A.G.

13



DE CANVI
Constitució, 18-20 - Tel. 332.84.08

BARCELONA (14)

DE CANVI

BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ

D nova subscripció

D renovació (N°. de subscriptor.)

Cognoms

Nom

Domicili

Població

Província

Dte. Postal

Professió .

Desitjo subscriure'm a la revista TAULA DE
CANVI per un any (6 números) a partir del
número per la quantitat de 1.350'-
ptes. que faré efectives mitjançant

D Taló nominal

D Contra reembossament

La passera MARTA MATA I GARRIGA

GRÀCIES I DESGRÀCIES
DEL PARLAMENT

No hi puc fer més; cada dia hi trobo
noves gràcies a aquest Parlament nos-
tre ; si fins la poca gràcia que a vegades
mostra se me li torna gràcia; per exem-
ple les dues sessions del dia 4, una al
matí des de les 11 a les 12 encara no,
per esbandir les inexistents incompa-
tibilitats, i l'altra a la tarda de les 5 a les
6 escasses, per l'elecció dels sena-
dors... ja elegits. Molts es pregunta-
ven si no hauríem pogut matar els dos
punts amb una sessió, però l'al·licient
de passar i repassar un parell de vega-
des la plaça del Desconsol, personal-
ment em compensa de molt. Bé és ve-
ritat que no és gaire freqüent que un
vagi a un Parlament situat davant per
davant de l'institut on va fer el batxi-
llerat, però això no fa més que ajudar a
viure la història personal, la història
•col·lectiva. Quan aquest Parlament es
tancava en temps de guerra, alguns
dels diputats començàvem el batxille-
rat; i ara acabem una mena de batxille-
rat polític, el llarg ensenyament mitjà,
intermig, d'aquests quaranta anys en
aquest parlament.

El dia 4 llegíem la darrera carta del
darrer President del Parlament. Des-
prés, pujava a la tribuna en Francesc
Casares per donar compte del treball
de la comissió d'incompatibilitats.
Mentres parlava, recordava una d'a-
quelles petites fotografies en blanc i
negre brillants i amb vores regulars
que ens fèiem en aquella època del
nostre batxillerat, aquell que comen-
çàvem menudències de deu anys, però
que acabàvem als disset havent fet les
primeres amistats duradores i els pri-
mers enamoraments passatgers.

Ara ja són esblanqueïdes, però les
cares que hi retrobes són un ventall
molt més ample de persones que no
pas les que després marquen els cur-
sos de la Universitat o els avatars del
treball. Fins al 39 aquelles fotos ens
mostren nois i noies; després només
noies o nois. En una del batxillerat del
meu germà hi havia una careta lleuge-
rament inclinada, seriosa, amb ulleres
«...en Casares...».

Molts anys després, ara en fa qua-
tre, vaig retrobar-lo de carn i ossos1, i
ulleres i somriure circumspecte al par-
tit. Advocat laboralista indiscutible,
corcó ètic del Partit, per tres vegades
negant-se a anar a les tres llistes elec-
torals que ja s'han fet; finalment, al-
guna gràcia ha trobat en aquest Parla-
ment com per anar-hi. I ell mateix n'hi
dóna, de gràcia; així converteix una
qüestió de tràmit com ha estat aquesta
de les cinompatibilitats, en una ade-
quada lliçó de dret. Mentres parla, un
el veu treient la pols i el llustre de cada
un dels articles i disposicions, amb la
mateixa cura amb què es restaura
llistó per llistó d'aquest palau del Par-
lament. Fóra difícil poder extreure
tanta gràcia de l'afer en un parlament
on la història personal i la col·lectiva
no es retrobessin a cada moment. |f

A la tarda, després d'haver elegit els
senadors, surto de la sala amb en Jo-
sep Andreu i del Parlament amb en
Cornudella, que repassa la passera.
Fa vergonya tractar-los de tu; tenen
l'edat dels nostres professors de batxi-
llerat. Però a ells els fa il·lusió; i parlar
d'aquells anys... i d'aquests també:|

Hem vist tantes desgràcies que era
ens poden ajudar a trobar la gràcia de
molts d'aquests moments. Mentres
sortim del parc amb en Cornudella,
content perquè la seva néta ha aprovat
el COU, sota la claror d'aquest més de
final de curs, buscant l'ombra dels ar-
bres coneguts, els tarongers, els de
judea, els plàtans... tota una altra Hiç°
de política em fa pensar no sols fes
zoologia, sinó també botànica i finS

geologia. Pedra com la d'aquests ho-
mes que han conegut el front i l'exili'
ara seuen al dos cavalls tot tot expli-
cant i fent-te veure les gràcies d a-
quests moments aparentment insul-
sos. - ".'"•&.

Moltes gràcies!

Marta Mata i Garriga
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RESULTAT DEL
DEBAT

PEDRÓ ALTARES

Malgrat el relatiu grau de
«suspense» amb què alguns
grups minoritaris van roler
rodejar llur vot en el memorable
debat de censura, no hi va haver
sorpreses en el resultat final.
Però ses senyories centristes no
mesuraren prou bé les
conseqüències, ni els resultats,
de les cinc sessions, repartides en
ducs setmanes, quan en
conèixer-se les xifres de la
votació van iniciar un intent de
xiulada als socialistes.

No va quedar la cosa per a esbrava-
menis d'aquest. I no sols, en frase de
Feiipe Gonzàlez, perquè si bé el
PSQE havia perdut el Govern no ha-
via guanyat, sinó perquè no hi ha
dubte que d'ara endavant serà difícil
que la UCD pugui mantenir-se en això
que Gregorio Peces Barba anomenà,
justament, «arrogància del poder». El
País sencer havia assistit bocabadat a
un duel dialèctic on allò més important
no era potser les coses que havien sor-
*jta !a llum, sinó la pública exhibició
d una sèrie d'incapacitats i de man-
cances que, o són corregides, o acaba-
ran desbaratant Suàrez i el seu Go-
Vem.Inosolsaells.

La política al carrer

Per una sèrie de circumstàncies so-
•ologiqUes p r o u conegudes per tot-
°ro, la dreta, que en això a Espanya
° es tan peculiar, és poc partidària

j • la Política surti al carrer. El primer
^discutible triomf del plantejament
co yOt ^e c e n s u r a f°u aconseguir que,

ntra tots els pronòstics, el país sen-
p ,es galvanitzés pel que passava al
ej 'ament. Per uns dies es van acabar
est fsencant ' l'abstencionisme. Ha
què a ^ e " a "'9° pràctica del per-
m t eJ per a què del sistema parla-
Pròn E í l f r o n t a r e l P a í s a l a s e v a

p i a realitat no ha espantat ningú,

Suàrez a la recerca
d'un altre Suàrez

Landelino Lavilla és un dels noms que comença a sonar com a possible recanvi del
President del Govern i dUCD. . . . . , ..' , • • ' . . - , . '

encara que aquesta realitat es tenyeixi
dels colors obscurs enmig d'una situa-
ció de crisi. La dialèctica parlamentà-
ria és complexa i tendeix, en un debat
d'aquesta naturalesa, a reforçar el
protagonisme dels líders amb el con-
següent perill de personalisme. Suà-
rez temia aquesta confrontació directa
perquè els seus modes i els seus hàbits
i, òbviament, la seva formació, la re-
butgen. Però es va veure obligat a
entrar-hi. I encara que aconseguí re-
duir al màxim les seves intervencions
en no recollir els guants constants que
hom li llançava des dels bancs de l'o-
posició, no va poder eludir que la seva
figura es diluís tant de cara a la dreta
com en la inevitable comparació amb
«l'aspirant» (paraula constantment:

emprada pels portaveus governamen-

tals en un intent de devaluar el sentit [
de la moció i reduir-la en part a üna.r

mena de rivalitat per la presidència del
govern). -, . - í

Per la dreta perquè Fraga, en excel-
lent moment i amb una sèrie dinter-'.*:
vencions brillants efectuades no tant v
de cara a la Cambra com a les pantà- -:
lles de televisió, robà espai a la UCD í.
al seu president, a bse de criticar molt
durament el Govern des d'una posició
gens radical, sinó moderadament dre- ,
tana si ens atenim al que ell ens té
acostumats. Fins i tot. va procurar
minvar el seu normal to apocalíptic i
fer diverses afirmacions de respecte a-
la democràcia com el millor dels siste-
mes possibles. Fraga sortí del debat "
tremendament enfortit no sols davant
el seu electorat sinó també, cosa molt

15



més important, davnt d'una part del
d'UCD. Jugava, naturalment, aque la
clientela ucedista situada més a la
dreta veiés en ell un complement im-
prescindible dels titubeigs progressis-
tes de l'altre sector del centre. Hi ha
pocs dubtes que, de cara al carrer, va
complir el seu objectiu. Una altra cosa
és que, a un nivell molt diferent, el
sorprenent estrellat del líder d'A-
liança Popular el fes cavar-se la tomba
com aliat en oferta d'UCD. Va quedar
més clar que l'aigua que Fraga, avui
per avui, mai no serà segon en cap
coalició. I això no sols ho van veure
els socialdemòcrates: Fernàndez Or-
dónez diria que si Fraga entrava per
una porta a UCD ell sortiria immedia-
tament per l'altra. Ho va veure també
Suàrez i ben segur que no va deixar de
prendre'n nota. Es conjurà així, i de
manera un pèl singular, l'únic perill
que oferia per a l'esquerra, i concreta-
ment per àls socialistes, la moció de
censura: forçar una coalició de la
«gran dreta». Que evidentment era un
risc, i consta que el PSOE el va tenir
en compte, d'indubtable transcendèn-
cia de futur.

Socialistes: una operació
ben calculada

S'equivocava Abril Martorell quan
va acusar el PSOE de buscar una «vic-
tòria moral» que amagués la seva falta
d'èxit en les confrontacions electorals
del 15 de juny del 77 i I'l de març del
79. No anaven per aquí els trets. Els
socialistes han provat diverses coses:
des que, a nivell d'estat, són encara el
partir hegemònic de l'esquerra a que
el Govern està absolutament sol, pas-
sant, naturalment, pel debat en pro-
funditat que els seus militants i electo-
rat estaven buscant. És impossible
sotstreure's a certa imatge de col·labo-
racionisme amb el Poder, llegiu con-
sens, que els socialistes havien acu-
mulat i arrossegat des de feia temps i
sense treure's cap avantatge. No es
plantejava en absolut la moció com
una excursió de «boy-scout» per les
valls de la utopia i el testimoni. Es
tractava de donar una imatge primer
d'oposició i després, de racionalitat.
Per això el discurs de Felipe Gonzà-
lez, el seu programa, fou moderat en el
fons i en la forma.* La qual cosa, com
era previsible, desvetllà recels en els
sectors crítics del seu partit, els qual
tenien una mica més de raó en
queixar-se que no estava prou ensam-
blat i no del tot equilibrat. Especial-
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ment perquè la part final, dedicada al
desenvolupament de les llibertats pú-
bliques, va haver de ser sintetitzada
sobre la marxa. D'altra banda, el dis-
curs, en la inevitable concreció (es
tractava d'un programa alternatiu de
Govern) nova deixar d'oferir alguns
punts més febles o, si més no, discuti-
bles, que donaren peu a la successiva
intervenció en bateria pràcticament
de tot el Gabinet, que havia posat en
marxa tota la maquinària administra-
tiva al seu servei. I «l'embull» tècnic ja
se sap que va en detriment, almenys
de cara al gran públic, de molts aspec-
tes estrictament polítics que corrien el
risc de diluir-se. De passada, hom va
sotmetre així Felipe Gonzàlez a un
gran desgast físic del qual, tot s'ha de
dir, en va sortir força ben parat recor-
dant el Felipe de la campanya del 77 i
recuperant imatge davant el carrer.

Però el plantejament del PSOE no
podia ser només testimonial. Hauria
estat un gratificant error per a la mili-
tància, però un error polític. Si el de-
bat s'hagués desenvolupat pels ca-
mins que inicià Alfonso Guerra, en el
seu habitual estil, en la intervenció de
presentació de la moció, és molt possi-
ble que el PSOE hagués tret força me-
nys rendibilitat política de la que ha
tret. I que ha estat molta a mig i a llarg

termin. El PSOE, abans que res, hàvjia
de donar impressió de partit responsa-
ble en un moment que la situació eco-
nòmica i social es presta a pocs jocs de
mans. Sabia a més que les minories
parlamentàries (especialment la cata-
lana i la basca) no donarien suport ala
moció encara que per raons molt dife-
rents. Els catalanistes (i cal fer honora
les intervencions de Miquel Roca, ún
dels «grans» del debat, que va estar
sempre molt bé) perquè, en definitiva,
no poden avui per avui permetre's ej
luxe d'un enfrontament frontal arnb
UCD. I els bascos, que per cert feren
una exhibició difícil de definir política-
ment, rondant pels voltants del Palau
de les Corts en un joc dirigit no se sap
bé a quins objectius, perquè cons'dJ:"
ren el PSOE tan centralista com UCU-
La qual cosa no diu gaire en favor oe
llur perspicàcia política. El PNB es un
partit que a base de ser ambigu ho esta
deixant de ser, si més no pel que fa a w
política global de l'Estat la qual dona
la sensació, immens error, de ser per
ells un objectiu absolutament secun-
dari, i sempre molt per darrera de \w
interessos electorals. Però en " ^
això són figues d'un altre paner... *gt

Però no únicament Felipe Gonzaic
va sortir ben lliurat de la confronta^"-
El socialisme com a resposta P l aUSW



i possible als problemes plantejats en .
l'actual moment històric, ha sortit re-
forçat. D'alguna manera s'ha entrat en
una nova etapa en les relacions
Govern-oposició, en la qual s'han
marcat les distàncies alhora que s'ha
obligat a donar explicacions a qui sis-
temàticament les defugia. El PSOE,
amb el suport dels comunistes i del
PSA, perdé la votació però no hi ha
dubte que ha guanyat credibilitat da-
vant el país i que ha prestat un servei
inestimable a la democràcia. Si això és
una derrota, com una part d'UCD as-
segurava, i utilitzant el peculiar llen-
guatge de Santiago Carrillo, «que
vengaDiosy lo vea».

Suàrez versus Suàrez
La pregunta no s'esgotarà en les

properes setmanes i àdhuc mesos:
icom ha quedat Adolfo Suàrez des-
prés del debat, tant com Cap de Go-
vern con President d'UCD? La frase,
crec que d'Alfonso Guerra, que «la
meitat d'UCD té ganes d'aplaudir
quan sent Manuel Fraga i l'altra meitat
quan parla Felipe Gonzàlez» defineix
força bé la situació en el partit del
Govern. I no perquè hi hagi, de mo-
ment, cap perill de trencament, sinó
senzillament perquè Adolfo Suàrez es
va trobar pràcticament perdut en els
viaranys d'un debat en el qual és inca-
paç de trepitjar terra ferma. La seva
intervenció final, molt eficaç tanma-
teix de cara a una part del «seu» pú-
Jjjic, ho deixà molt clar. No fou un
discurs polític, ni programàtic, sinó
Personal i intimista. Fou la repetició
de la famosa «escena del sofà» que
tant ha repetit de manera individual
a"ib tota la classe política. Gens
féssiu, contemporitzador i respec-
u°s amb l'oposició, i especialment

ai*o Felipe Gonzàlez, tornà a jugar
la imatge d'«home del poble» en
ions carismàticas i en vetlla per-

manent «pel bé del país». Era la seva
^sPosta davant l'evident qüestiona-
n t fins des del propi partit, dels
^ustamosos 107 anys. Efectivament,
".els Passadissos del Congrés deter-

d nats noms, i concretament dos (els
molïakn-dehno L a v i l l a ' qu e havia dirigit
nent t i e lvd e b a t P e r o a m b u n a sorpre-
s a , a n c i a Pe r a l e s minories que
S,, ' r e r a . l 'a l t r a atacaven amb duresa a
pren2 ' ! Cl d e L e oP o jdo Calvo Sotelo)
ric « Cn COS n o s o l s a n i v e l l de murmu-
tica H ° Gn V e u a I t a- L'estudiada tàc-
mitian r e s p o n d r e e n equip al PSOE

JdnÇant la intervenció successiva

dels ministres no era dolenta per a re-
forçar la deteriorada imatge d'UCD,
però palesava encara més la pèrdua de
pes específic per part del líder i la seva
incapacitat, real o tàctica, per a res-
pondre a un repte que era impossible
d'eludir llevat d'amb greu risc de do-
nar la sensació de no tenir capacitat de
reacció.

D'altra banda el desolador aïlla-
ment del Govern (ni una sola veu de-
comprensió o defensa fora dels seus
rengles i ni un sol vot de suport) in-
closa la seva dreta, aliat naturalfins
aleshores en tots els debats, no era
una prova que s'estigués en «el cen-
tre», sinó al marge, que no és igual.
Els profunds i greus errors dels últims
mesos, amb el retrocés de les llibertats
públiques com un «boomerang», i les
promeses río complertes no tenien

, més remei queacabar passant una fac-
tura a un Cap de Govern que no ha

acabat d'entendre molt bé què estava
passant dintre i fora del seu partit. Ni
tampoc al Parlament. ..•:•;

Diuen que Suàrez ha pres bona nota
de les dues últimes setmanes. Sortirà
del seu refugi de la Moncloa i es Han-;
çarà per les terres del país a la recerca;
d'una imatge renovada. Dubto que ho ;

aconsegueixi. No és un problema de.
voluntarisme. En el postdebat es parla
molt de la recerca d'aliances per a tro-
bar «una majoria estable». Descar-,
tada, de moment, Coalició Democrà-
tica, més dubtós encra. La impressió
és que intentarà «anar tirant» fins el
Congrés d'UCD, per cert retardat
unes setmanes. Tothom parla ja de
«l'alternativa» a Suàez. No és qüestió.
de dies, és clar. El debat de la moció
de censura ha posat en marxa una sè-
rie de mecanismes imparables. Sense \
possibilitat de tornar enrera. • , :.

CONÈIXER
CATALUNYA

La Farga
Pere Molera i Solà

El procediment tradicional
a Catalunya pera obtenir ferro

iacer,explicatdesde una
perspectiva tècnica i històrica

DOPESA GBUPO MUNDO DE EDICIONES
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Parlament i televisió
Si fem un repàs al paper jugat per

la televisió en el trànsit polític, veu-
rem que han estat molt escasses les
seves contribucions a l'aprofundi-
ment i consolidació de l'autonomia i
la democràcia. Entre els pocs ele-
ments positius, sempre limitats, po-
dríem recordar la fase d'obertura de
la televisió a Catalunya protagonit-
zada per uns programes, tristament
eliminats, l'aparició dels líders polí-
tics en les consecutives campanyes
electorals i, finalment, i de manera
destacada, la presència de les càma-
res en el recent debat al Parlament de
Madrid.

L'opinió pública estava, certa-
ment, fatigada de tanta campanya
electoral, de tanta quantitat de mis-
satges polítics elaborats en els labo-
ratoris dels especialistes publicitaris
en persuasió política i comercial. La
democràcia, sistemàticament boico-
tejada des del gran aparell televisiu,
va deixar a l'opinió pública sense de-
bats polítics. óQui no voldria veure
un debat «mano a mano», entre

• Adolfo Suàrez i Felipe Gonzàlez, o
entre Jordi Pujol i Joan Reventós? El
Telediario, en lloc de donar la pa-
raula, directa, als parlamentaris, el
que ens oferia, com a rerafons del
comentari periodístics monòton,
eren unes imatges en les quals po-
díem veure «sus senorías» llegint el
diari, fent la migdiada, xerrant o mi-
rant les musaranyes.Tot plegat cons-
truïa una imatge ben deteriorada de
les institucions democràtiques. L'è-
xit de la transmissió, per bé que dife-
rida, del debat parlamentari, va ser
pel fet de posar en contacte a l'elec-
torat amb la paraula viva dels líders
polítics. L'espectador es veia, a la fi,
alliberat de l'enfarfegament de la
propaganda electoral, tan ben aca-
bada, tan estudiada en tots els deta-
lls, des dels eslògans fins al maqui-
llatge dels líders o els colors dels car-
tells.

Presència de la càmara i
discurs polític

A totes les democràcies europees,
especialment a la Gran Bretanya,

*Professor de Teoria de la Comunicació de la
ÜAB.

Vftftfff'13^' *
MIQUEL MORAGAS SPA:

s'ha debatut darrerament sobre l'o-
portunitat de la transmissió de les
sessions parlamentàries per la TV.
Els que s'oposen ala trnsmissió ar-
gumenten dient que la presència de
les càmares altera la intencionalitat
del discurs i la seva funcionalitat. El
parlamentari està, aleshores, més
pendent de l'impacte que pugui cau-
sar sobre l'opinió pública que de
l'estricta comunicació parlamentà-
ria. És veritat, en tot cas, que la pre-
sència de la càmara pot afectar no
solament l'estil i el contingut de les
intervencions, sinó, fins i tot, la ma-
teixa selecció de temes a tractar a
l'ordre temporal d'intervencions.
Aquest fet no ha estat absent del re-
cent debat parlamentari a Madrid, en
el qual no era el mateix aparèixer a
una o altra hora de la nit.

A favor de la transmissió dels de-
bats parlamentaris hi ha, al meu en-
tendre, un bon conjunt d'arguments.
Pensant, per exemple en el recent
debat a Madrid, cal valorar com una
gran lliçó de democràcia, el contacte
directe de l'opinió pública amb l'ac-
tivitat política, més enllà de la ceri-
mònia i l'escenografia. Recordem
per exemple que durant el fran-
quisme la TV entrava «Las Cortès»,
justament,quan es tractava d'alguna
ocasió solemne, la inauguració, la
cloenda, l'aprovació històrica d'al-
guna llei. La dominació s'acostuma
a amagar sota la litúrgia política.
Això s'had'evitaren la vida diària de

la democràcia. La transmissió \ _
debat ha estat una primera mostra<fé'
com encara és possible un ús viúli
democràtic d'un mitjà tan devaluat
La TV no compleix la seva finalitat
democràtica quan es limita a acteii
viatges oficials —l'aeroport, pè/r
exemple, s'ha convertit en un grn
santuari de la representació de
l'Estat—, sinó quan mostra la reali-
tat viva, comunictiva, de les instiíf:
cions democràtiques.

TV i habilitat política
Aquesta presència de les càmanfs

de TV en els parlaments demana dèís
líders políticsunes peculiars capàcí1

tats comunicatives. En la situació
actual de la comunicació, i a les*jà
nombroses qualitats que s'exigeixen
als líders polítics, se'ls ha d'afegir jes
qualitats comunicatives. Les exigèn-
cies d'un parlament, i més encara de
la transmissió televisiva, tanca les
portes a aquells polítics que basaven
les seves habilitats en la comunica-
ció de despatx, en l'ús del teíèfon;en
la conspiració de grup. Al polític se li
exigeix avui una gran capacitat "co-
municativa. Aquell grup polític que
menys tingui aquesta circumstància
dóna tots les avantatges als seusjri-
vals. .•!>, '

En aquest terreny Felipe Gonzà-
lez s'ha imposat clarament a Adolfo
Suàrez. És cert que Adolfo Suàrez
venia precedit d'una molt bona
imatge televisiva, però no és menys
cert que aquesta imatge s'havia
construït sobre la base d'una cornu-
nicació controlada, de laboratori,
sobre el discurs llegit i no pas sobre
el contrast del debat, de la rèplicaú^
contrarrèplica. - p-

Per primera vegada i en cloure"sp
debat amb unes paraules del Ifàj
socialista, la televisió afavoria, polí-
ticament, als qui no estan al govern-
El roblema consisteix ara en sal#r

què succeirà en el futur. La pèrdua
d'imatge que ha experimentat UÇD'
el seu govern, podria determinar .una
major restricció, una millor planu|"
cació a favor seu de l'ús de la teïey1;
sió, i, probablement, la no repetí^
d'una experiència com la que apa*
bem de viure. 4

18



Margaret Thatcher ha aconseguit que la Comunitat accepti reduir la contribució britànica.

SUPERADA L'ENÈSIMA CRISI DEL MERCAT COMÚ

argaret Thatcher
se surt amb la seva
MATEO MADRIDEJOS

£n el moment que s'agreugen les tensions internacionals, quan
âríer i Breznev endureixen llurs posicions, els països de la

^omunitat Europea, més dividits que mai pel resorgiment de llurs
goismes nacionals, es distancien progressivament de Washington i
0 ac°nsegueixen res de Moscu.

per a reduir la contribució britànica al
pressupost de la Comunitat, d'acord
amb les exigències plantejades pel go-
vern de Margaret Tatcher. Com a con-
trapartida, els britànics acceptaren
l'elevació dels preus agrícoles en un
cinc per cent i l'adopció d'un regla-
ment comunitari per acabar amb la
«guerra del xai».

f n l Tatc.her s'ha sortit amb la

Pea h C o m u m t a t Econòmica Euro-
les ï ï s uP e r a t provisionalment una de
crisk o? p e r i o d i ( l u e s i inacabables
Sers d i ls

v
ministres d'Afers Estfan-

fíns i T
e s V̂ 011» reunits a Brussel·les,

ciógf Jíat|nada, d'acord amb la tradi-
°e sense necessitat de parar els

s» arribaren a un compromís

El pressupost de la Comunitat i la
qüestió dels preus agrícoles estan ínti-
mament relacionats, car aquell es no-
dreix fonamentalment del que han de
pagar els països que s'aprovisionen
fora de l'espai econòmic dels Nou.
Com que els preus agraris que regei-
xen a la CEE són sensiblement més
elevats que els del mercat mundial,
tots els governs britànics s'han quei-
xat d'una política agrària comuna que
perjudicava la butxaca del contri-
buent. Margaret Tatcher havia ame-
naçat amb bloquejar la pujada dels
preus agrícoles, que tant beneficia els
agricultors francesos —clientela natu-
ral dels partits en el poder—, si no
s'arribava a un acord per alleugerir
substancialment la contribució brità-
nica al pressupost.

En'virtut del compromís de Brussel*
les, la contribució neta britànica al
pressupost europeu —la diferència
entre el que es paga i el que es rep—
serà reduïda en els dos anys propers
en uns 200.000 milions de pessetes, els
quals hauran de ser pagats pels altres •
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HORARI

De I es 9 del matí a les 10 de la
nit

GRUPS MOLT REDUÏTS

PROFESSORS NADIUS I PRO-
FESSIONALS

PREPARACIÓ EXÀMENS OFI-
CIALS

RESERVI ARA LA SEVA PLAÇA

ORGANITZACIÓ DE CURSOS
A L'ESTRANGER

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

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

socis. En sentir invers, l'elevació dels
preus agrícoles serà aplicada imme-
diatament, a fi de satisfer en part la
demanda d'uns agricultors durament
afectats per la inflació.

Si hem de creure Le Monde, que
posà el crit al cel a propòsit del tebi
esperit dels britànics, Margaret That-
cher «obté pràcticament tot el que de-
manava», molt més fins i tot del que
Giscard d'Estaing i Helmut Schmidt li
havien ofert al Consell europeu de Lu-
xemburg, celebrat el passat mes d'a-
bril. La raó d'aquesta aparent genero-
sitat rau que França, principal potèn-
cia de la Comunitat, vén gairebé els
dos terços de la seva producció en
l'espai econòmic comunitari, a uns
preus molt superiors als que regeixen
en el mercat mundial. En,conseqüèn-
cia, les subvencions als agricultors
francesos, en cas de no elevació dels
preus agraris, haurien estat molt més
cares que la reducció pressupostària
concedida a Gran Bretanya.

Interessos enfrontats

El nou compromís de Brussel·les
qüestiona els principals en què es fo-
namenta la Comunitat i que en regei-
xen el funcionament. La unió duanera
per als productes industrials —que
afavoreix els països d'indústria més
desenvolupada— fou acompanyada
per una anomenada «política agrícola
comú», la principal conseqència de la
qual és mantenir uns preus elevats,
molt pel damunt dels mundials, a fi de
no arruïnar els agricultors. Els fona-
ments d'aquest artefacte comunitari
són molt discutibles, entre altres co-
ses, perquè una agricultura comunità-
rikament subvencionada es resisteix
naturalment a les reformes d'estructu-
res que podrien fer-la mundialment
competitiva. Els objectius polítics
eren clars: si els industrials alemanys
s'havien beneficiat de l'entrada en vi-
gor de la unió duanera, semblava lògic
que s'investés una fórmula per a com-
pensar els agricultors francesos.

L'entrada de Gran Bretanya en el
Mercat Comú, tanmateix, alterà el
precari equilibri, per tractar-se d'un
país amb inferior nivell de vida i que
fins ara venia obtenirit els productes
del rebost a uns preus molt inferiors
als comunitaris. Per continuar adqui-
rint els productes agraris fora de la
CEE, el Govern britànic vé obligat a
contribuir al pressupost comunitari,
lA qual cosa en època de greu crisi

econòmica genera tensions i protestes
insuperables per part de consumidors
i contribuents. j |

Els interessos enfrontats. —Gran
Bretanya per un cantó, França per
l'altre— dificulten de manera perma-
nent el funcionament dels mecanis-
mes comuniatris, malgrat que els suc-
cessius governs britànics, recolzats en
un referèndum popular, havien accep-
tat formalment tots i cadascun dels
principis establerts en el tractat; de
Roma que instituí la Comunitat,Cels
progressos de la qual estan constant-
ment sotmesos als vaivens d'una con-
juntura desfavorable. A França "es
desferma una campanya de premsa
contra el «xantatge» de Margaret
Thatcher, mentre a Gran Bretanya
s'insisteix que la política agrària co-
muna costa 600 milions de'dòlars al
consumidor britànic. A Alemanya fe-
deral, l'opinió pública començà a
demanar-se sobre el sentit últim d'pna
Comunitat esdevinguda sangonjera,
artifici econòmic sense direcció polí-
tica.

Absència df impuls polític

La realitat és que Gran Bretanya; el
retard econòmic de la qual es deuen
part a la negativa a acceptar la integra-
ció europea des d'un principi, es troba
incòmoda a la Comunitat, sense haver
acceptat lleialment els sacrificis que
imposen les expectatives a més llarg
termini. Són molts els britànics,-ales
esferes del poder polític i econòmic,
que encara recorden la batalla de Has-
tings, enyoradissos de l'imperi 1-$!°'
lentament anticontinentals, entestats
en destruir el Mercat Comú desi«e

dins per substituir-lo per una vasta
zona de lliure canvi. -'W/,

Els euròcrates potser trobin solüÇ10

per als problemes de la intendència,
per mantenir dempeus un Mercat
Comú que no pot superar els antago-
nismes nacionals; però podem estar
segurs que estan mancats del remiq"e

només pot venir d'un nou impuls po»*
tic. En aquest sentit, l'ingrés de Gran
Bretanya a la Comunitat, en contra^
totes les previsions optimistes, n O í e

ha servit per accentuar les çontradjc*
cions i alimentar el pessimisme, UJJ
vant la greu crisi mundial, enmig af
proliferació dels conflictes perifèn*<»
l'Europa comunitària es mou pels v»
pulsos que li subministren els interj'
sos nacionals a curt termini, en oro
dispers, sense un pla coherent . |
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/arg*. ̂  Giscard a Varsòvia no ha obtingut resultats aparents.

fni? a r r e s t i> s i més no moralment, la
""a carrera cap a l'abisme en què es-

tén ?O mP r o meses les dues superpo-
rollCleS' ^ u a n r e f l e x i onem sobre el so-
ne

 v . e r b a l Que provoca la crisi, a pe-
cà! S l i p o d e m trobar altra cosa que els

'cuis electorals i comercials elevats
a i a categoria de dogmes.

El veto nordamericà

Davant els excessos de la campanya
electoral nordamericana, les relacions
entre els Estats Units i els seus aliats
de l'Europa occidental coneixen un
dels pitjors moments. Després de la
iriitació causada pel viatge de Giscard

d'Estaigne - ' a Varsòvia, ' per ,
entrevistar-se amb Leonid Breznev,"
el president Carter s'ha afanyat a opo- ;
sar el veto a qualsevol iniciativa euro-
pea sobre el problema del Pròxim
Orient. «Tenim un dret de veto que
podem utilitzar —digué el cap de l'a
Casa Blanca— per impedir q'ue el pro- .
cés de Camp David sigui destruït o *
desviat del seu curs». . : » . » '

Amb aquesta franquesa tan poc ha-;
bitual, Jimmy Carter es posava la bena' .
abans que no el ferissin. El motiu per
al veto seria una eventual iniciativa > '
dels Nou per a reconèixer als palestins .
el dret a l'autodeterminació, la qual
cosa comportaria la modificació de la~y
resolució 242 del Consell de Seguretat.; L
de l'ONU, aprovada el 1967, i que fins
ara va servir de guia a la diplomàcia
nordamericana. L'esmentada resolu-

. ció exigeix la retirada israeliana dels s '
territoris ocupats, però es limita a pro- •:. ;
posar una solució justa per al pro- >
blema dels «refugiats». Els països de
la CEE, en la imminent reunió que *
celebraran a Venècia, es proposaven ;
adoptar un nou text per a ser presentat
a l'ONU, que reconeixeria als pales-
tins (al poble palestí, no als refugiats), ^
el dret a l'autodeterminació, com aU1

primer pas per a la constitució d'un .
Estat independent a Çisjordània. •

El president Carter̂  davant els com- = ;
promissos electorals, contrariat per la.
vacil·lant diplomàcia europea, la qual
sense ser independent no acaba de .„
mostrar-se obedient, ha llançat per en- ;
davant un veto que equival a una se- "
vera advertència i que probablement r
dificultarà una estratègia comuna per
part dels europeus. Alguns periòdics *
nordamericans han arribat a qualificar,^
la iniciativa europea com un acte des--:

. cartat d'oportunisme , .polític- ^
econòmic, encara que es justifiqui pel J
fracàs de les negociacions d'Egipte,
Israel i els Estats Units sobre l'auto- ,
nomia de Çisjordània.

Sense que la Unió soviètica hagi
mogut un soldat d'Afganistan després '-'.
de l'entrevista Giscard-Breznev, i -
qual el canceller Helmut Schmidt pre-,>:-
para sense gens d'entusiasme les se- -
ves maletes'per anar-se'n a Moscou;';
en el moment que els preparatius per a ,
la festa de «la fraternitat olímpica» es-
tan com ofegats pel sorrol de les ar-
mes, mentre els homes dels comple- „:
xos militar-industrials es freguen les :

mans, l'espectacle que ofereixen els
s països de la Comunitat Europea re-
sulta poc edificant. , ,.,,..- ,
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PASSEJADA SOBRE EL TERRENY

Iran: una revolució
per comprendre?
ANTONI CASTEL

«Alà l'únic Déu, Alà l'únic Déu, Alà el més gran» surt com una
remor dels manifestants que inunden l'avinguda Talleghani, i es
dirigeixen a l'embaixada nord-americà na, ja buida dels ostatges
però no del seu símbol imperialista.

Fa quinze dies, al desert del sud-est
del país prop de la ciutat de Tebas,
eren abandonats morts vuit «marines»
forts, alts i rossos, juntament amb sis
helicòpters d'alta tecnologia RH 53 D i
un avió de transport Hèrcules, desfet
per la col·lisió que tingué amb un dels
helicòpters. Era l'intent desesperat de
Carter per recuperar els ostatges que
romanen dels del quatre de novembre
en mans d'uns estudiants islàmics, els
quals proven la seva culpabilitat com
espies amb quantitat de documents i
de fotografies exposades a diferents
llocs de Teheran. Carter deixà al de-
sert de Tebas el poc honor que li resta
al poble americà després de les inter-
vencions a Vietnam i Xile, descendint
la seva imatge d'home capaç de manar
el país anomenat «més gran i poderós
de la terra». Carter, l'home del so-
mriure permanent i de l'amenaça per-
pètua, està trist quan no pot aconse-
guir els seus objectius polítics que
són, quasi sempre militars.

Ahir,.al Kurdistàn, una bomba es-
clatà sota un jeep de l'exèrcit iranià, i
matà quatre soldats. Avui, a deu de
maig, aquesta manifestació recoda els
morts amb esqueles que porten les do-
nes barrejades amb els retrats de Kho-
meini i del president Bani Sadr.

El Vietnam de Khomeini

Vaig seguint la manifestació des de
les voreres quan un estudiant se m'a-
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propà per dir-me que és del Tudeh
—partit comunista iranià-4,
confessant-se partidari de Khomeihi
en la seva lluita anti-imperialista. Pera
ell, com per tots els comunistes ira-
nians, l'escalada militar duta a terme
al Kurdistàn no solucionarà els pro-
blemes dels kurds perquè la solució
real passa per l'autonomia plena i no
per la militarització. Els kurds, exhau-
rida la treva de sis mesos concedida al
govern de Teheran, han iniciat de nou
els atacs a les ciutats del Kurdistàn
iranià alhora que despertaven la lluita
als pobles sota dominació turca. El
comunista, que mira amb recel la ma-
nifestació, em diu que el problema
kurd pot esdevenir el Vietnam de
Khomeini i la seva caiguda com a líder
de tota là població xiíta, que no veu de
gaire bon grat la mort dels seus fills en
aquesta guerra disfressada d'infiltra-
ció imperialista. i

Un guardià de la revolució davant l'ambaixada nordamericana.



La manifestació és heterogènia,
amb la participació de tots els esta-
ments socials iranians. En grups, les
dones, els soldats, els guardians de la
revolució, els homes i els desheretats
caminen lentament sense la por a
trobar-se una guàrdia imperial devant
seu.

Tornen els desheretats
Els desheretats, els qui no tenen

res, ni casa, ni terres, ni treball, han
inundat Teheran buscant una casa.
Teheran, quatre milions en temps del
Xa, avui sis milions, ha augmentat tan
(lepressa que el govern és incapaç per
aturar aquesta migració cap a la capi-
tal. El banc estatal els concedeix crè-
dits sense interès i a llarg termini per a
construir el seu habitade. Els deshere-
tats, assabentats, es desplacen a
Teheran amb la seva família esperan-
çats de trobar una casa que mai no han
tingut. .

Un estudiant islàmic em digué,
quan visitava una mesquita on expo-
saven fotogràficament tots els enfron-
taments amb l'exèrcit imperial, que
una gran part dels morts durant l'any
de lluita anti-Xa foren desheretats.
Ells. xiítes que han estimat des de
sempre Khomeini, eren els primers en
posar-se al devant d'una manifestació
que seria rebuda amb els trets indiscri-
minats de l'exèrcit. Molts dels sei-
xanta mil morts des de febrer del 78 a
febrer del 79 eren desheretats. Al ce-
mentiri dels màrtirs, les seves tombes
són plorades constantment pels visi-
tants que hi deixen flors en testimoni
d'agraïment i respecte.

La manifestació creu l'avinguda
Ferdowsi i s'atapeeix davant de la
Porta principal de l'ambaixada nord-
americana. Dels altaveus fixos als jar-
dins —cada dia hi han manifesta-
cions— sorgeixen els primers slogans
anti-americans corejats per tots els
Manifestants.

Bloqueig d'Europa?
A Nàpols, els ministres d'Exteriors
is nou països membres de la Comu-

j Econòmica Europea han acordat
e suspendre totes les comandes amb
ran suscrites després del 4 de novem-
,Fe> data de la presa dels ostatges. Al
"la següent, el Parlament anglès dero-
sava aquesta decisió anunciant la no
ancelació de contractes amb Iran Els

jpv europeus, obrant per pres-
americanes, han fet un bloqueig

Dones portant un retrat d'un mort al Kurdistan.

TjúurdiansJela revolució en una manifestació pels carrers de Teheran.

a Iran que serà més simbòlic que real i
que exclou els aliments i els productes
farmacèutics de la mesura restrictiva
del comerç Europa-Iran. Europa, i
això està ben clar, no vol seguir Carter
en les seves aventures que podrien
malmetre l'economia de llurs països.

Són moments d'exaltació, i es viu la
tensió de tots els manifestants. Els
crits, ara més forts, demanen la mort
de Carter i del Xa. Alà també es ano-
menat. Khomeini, Bani Sadr i el difunt
aiatol·lah Talleghani són lloats amb es-
trofes que es deuen sentir des del ba-
sar fins el cim del Demavend.

AVambaixada de l'URSS
també hi ha espies

La porta de l'ambaixada s'obre i
l'estudiant Marian, amb qui ja vàrem

parlar ahir, ens dóna tota la documen-
tació que he demanat: Em parla de la
revolució iraniana i de la dificultat que
tenim els occidentals per comprendre
uns fets que acostumem a valorar com
folklòrics o regressius. Les dones, em
diu Marian, jugaren un paper impor-
tant en l'enderrocament del Xa i en
l'actual revolució islàmica. El Xa, diu
Marian, assassinà més de deu mil do-
nes en l'any de lluita anti-Xa. Al final
quan ja ens despedíem, em diu: «No
creguis que l'ambaixada de l'URSS
pot estar tranquil·la. Sabem que dins
d ' e l l a n i h a n e s p i e s » . : ' • • • •

Poc a poc, l'avinguda Talleghani
s'ha quedat deserta i a les voreres del
seu ampli edifici uns guardians de la
revolució vigilen una ambaixada que
està marcant història des de fa sis me-
sos.
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Santamans donà fe del seu retorn.

UN SEGREST PORTAT EN LA INTIMITAT

Serra Santamans, o de quan
pagant Sant Pere canta
CARLES S. COSTÀ

Tots els elements han estat posats en joc perquè hores d'ara es pugui
afirmar que Palta burgesia catalana pensa anar per lliure i confiar en
els seus propis recursos quan d'alguna manera es vegi atacada
personalment.

El segrest de l'empresari Jesús Se-
rra Santamans segurament passarà a
la crònica negra de casa nostra com el
primer cas, en molts d'anys, en què els
familiars decideixen acollir-se a la mo-
dalitat de pagar el rescat, no comptar
amb la Policia i mantenir-ho tot en
secret. Com un cas d'«afer privat» tí-
pic d'altres indrets com ara la Itàlia de
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les «Societats Anònimes de Se*
grests».

La aparició del segrestat 66 dies
després que l'empaitessin a la porta de
casa seva, produeix una imatge a mig
camí entre l'aparició del diputat uce-
dista Javier Rupérez i la del Franco
rediviu deia novel·la de Vizcaíno Ca-
sas.

Com Rüpérez i el Franco^
ressuscitat

Jesús Serra Santamans fou dei
pels seus segrestadors dins un saç|
dormir, lligat sense gaire cura aïj
arbre a pocs quilòmetres del poble
Candasnos, a la carretera general r
mero II entre Lleida i Saragossa.^



DE «PERSEGUIR» ASSEGURANCES PER
MANRESA, FINS A SER AMIC DEL REI

Es pot dir que Jesús Serra Santa-
mans és gairebé un «self-made-man»
car si bé cap a l'any 1944 va rebre
ajuts per fundar la seva primera
empresa —la companyia de mutuali-
tats «Asepeyo»— la seva infantesa
és pròpia del noi que no pogué fer
estudis universitaris. Va néixer a El
pont de Vilumara (Bages) fa 68 anys,
però de seguida va anar a viure a
Manresa; a sis quilòmetres. Va co-
mençar a treballar a una empresa
bancària als 14 anys i paral·lelament
ho feia amb el seu pare Josep Maria
Serra Sallent de professió agent
d'assegurances. Fins al 1944 va
viure a Manresa on despuntava com
a bon «col·locador» d'assegurances i
en un cop de sort pogueren fundar
«Asepeyo» i es traslladaren a viure a
Madrid. Va ser nomenat director ge-
neral de «Asepeyo» i va participar en
la creació de «Depsa», companyia de
defensa jurídica de la qual actual-
ment n'és president.

El 1948 va ser nomenat director
general d'«Occidente, Companía
Espanola de Seguros, S. A.» i d'«Oc-

cidental de Capitalizació, S.A.», les
quals constitueixen el «Grupo Occi-
dente», fins que el 1959 assumí el
càrrec de conseller delegat i director
general de «La Catalana, Companía
de Sèguros» i de «La Previsión Na-
cional, S.A.» fusionant-se els dos
grups en el de «Catalana-.
Occidente», l'ascensió fou irresisti-
ble fins convertir-se en el primer
grup assegurdor de Catalunya i en
franca competència amb els grans a
nivell estatal: «Unión y Fènix» o
«CAPSA» fins ocupar el tercer lloc
en el «ranking» espanyol en volum
de primes.

El Grup «Catalana-Occidente»,
tercer d'Espanya

Al Grup «Catalana-Occidente» i
entorn a la seva figura hihan les com-
panyies: «La Companía Cantàbria»,
les societats d'inversió immobiliària
«Odic», «Copic» i «Catoc», d'altres
específicament immobiliàries i és
conseller de «Minas de Fígols».
«Catalana-Occidente» és la societat

promotora i explotadora' del com-
plex turístic de l'estació d'esquí de
Baqueira-Beret, la preferida dels
Reis d'Espanya per a practicar
aquest esport, per la qual cosa Joan
Carles I manté una amistat amb Se-
rra Santàmans. -i •'•••'

El seu cercle d'amistats és el propi
d'un president del club de tenis més
aristocràtic, el Barcelona, que co-
manda des de fa tres anys. Profesio-
nalment se'l considera un home molt
treballador i perspicaç que ocupa la
presidència del Grup de Productivi-
tat del Comitè Europeu d'Assegu-
rances i de l'associació «Investiga-
ción Cooperativa entre Entidades;
Aseguradoras», destinada a pro-
moure el desenvolupament de tècni-
ques modernes de «management».
Fou peoner en la mecanització dels
treballs administratius, amb siste-
mes de fitxes perforades i posterior-
ment, amb ordenadors electrònics.
Laboralment ha estat sovint obert a
les reivindicacions dels seus treba-
lladors, essent considerat un home
dialogant! liberal. , . : - . ' .

^a família ha estat el centre hermètic del cas. Un dels fills del segrestat llegeix un
Ofnunicat per fer boca a l'opinió pública.

desfer-se més o menys fàcilment de la
corda que el lligava i s'adreçà a la ga-
solinera més a prop. L'encarregat no
el va sentir quan trucava als vidres de
'estació tancada per mesures de segu-

retat durant la nit i amb el sac de dor-
mir a la mà, vestint un trajo de Gal·les
absolutament arrugat i quasi esfilagor-
sat, amb cara de cansament i sense
afeitar va aconseguir convèncer als
porters de l'hotel «La Cruzanzana»
que es tractava d'un home important,
que sortia d'un mal tràngol i que ne-
cessitava ajut. L'ajut li vingué —
després que en un primer moment el
prenguessin per boig— en forma d'un
confortable llit que es diferenciava
molt dels jaços als quals s'havia ajegut
en els darrers dos mesos.- ' .

Candasnos sense gasolina ;
ni telèfon v V „

Si la gasolinera era tancada, també
ho era el servei telefònic en aquest
poblet de la província d'Osca i l'home
que tenia tant per explicar no va poder
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Un arbre, un sac, un desert per renéi-
xer a la llibertat.

comunicar-se amb els seus familiars
fins a primeres hores del matí del dia
següent al seu alliberament de mati-
nada. Era com un Franco-de-Viz-
caíno al qual se li negaven cotxes ofi-
cials perquè el seu aspecte de retorn a
la vida no era el d'una personalitat.
Era com un Rupérez, cansat, sense
saber on era però amb la diferència
que Rupérez va trigar molt menys en
explicar-se més enllà dels seus més
allegats.

Tots els familiars mobilitzats
en l'operació retorn

El mecanisme de retorn a la vida es
va posar, no obstant, en funcionament
tan bon punt la seva família va saber
on es trobava, on l'havien deixat anar
aquells bandarres que hores avans ja
havien avisat telefònicament que la
cosa era imminent. L'home clau de la
operació de rescat-passant per la
guixeta-és el seu fill Josep Maria, el
qual es trobava ja a la ciutat de Fraga,
a la ratlla entre l'Aragó i Catalunya
assabentat pels segrestadors que l'alli-
berament es produiria en aquesta
zona. Jesús Serra trucà a casa seva, al
carrer Enrique Giménez de Pedralbes
i la nora trucà a Fraga al seu marit, el
qual va sortir disparat en cotxe cap a
Candasnos on el seu pare havia dormit
unes poques hores.

Candasnos sense gasolina i sense telèfon a les nits. Un home demana ajut.

El mecanisme de retorn a la vida
continuà a Barcelona amb una trucada
d'Antoni Serra, el germà, al Palau de
la Generalitat per fer saber al Presi-
dent Pujol com a primera autoritat del
país la bona nova. l'a la Policia, quan?
Aquesta és potser la qüestió més deli-
cada de la història car era notori que
les friccions entre la família i els inves-

tigadors públics havien sorgit des del

primer moment, des d'aquell 26 "e

març en què esperaven Jesús Serra
per anar a un sopar de ticket que tin-
gué una taula buida, la de la famfl|a

Serra, sense que ningú no se n'adoni
que fou per impossibilitat física d'es-
ser presents. Els entaulats d'aquella
nit tingueren coneixement de les cau-
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ses de l'absència tres dies després
quan la notícia es filtrà als mitjans in-
formatius amb molta confusió i. sense
detalls.

Un sumari que potser no
tindrà processats

I el retornat a la vida va arribar a
Barcelona. I tot foren petons i abraça-
des. Un home de 68 anys havia supe-
rat feliçment una prova de foc que és
molt poc donada alspmortals amb tot el
que suposa un segre'st de tensió física i
psíquica. Se'l notava més prim —
quatre kilos de menys, tal volta— i
sobretot cansat.

Potser fins i tot cansat de saber que
hauria d'explicar les seves peripècies
una i altra vegada fins que se li acabi la
vida. És un avi que sí que té «bata-
lleta» per explicar a nets bocabadats.
Curant-se en salut sobre aquest tema,
es limità a facilitar —a través del seu
fill— un breu comunicat a l'eixam de
periodistes i fotògrafs que feien guàr-
dia —com tantes vegades en 66 dies—
davant l'edifici del carrer de Pedral-
bes, prop del Club Tenis Barcelona
entitat de la qual n'és president. Això
—el comunicat que ajornava explica-
cions fins una endarrerida roda
informativa— i poca cosa que es po-
der estirar de la història a alguns fami-
liars, com ara el germà Antoni, ha dis-
posat l'opinió publica.

El merescut descans fora de Barce-
lona de Serra Santamans només ha
estat interromput per les declaracions
a la policia judicial, les necessàries de-
claracions que han d'anar a un sumari
del qual potser no hi haurà mai judici,
Perquè serà difícil empaitar els delin-
qüents segrestadors. .-•••

On noi i una noia castellans
Tot havia començat prop de les nou

de la nit del 26 de març quan Jesús
^erra tornava del Club de Tenis i sob-
tadament l'encanonaren dos enmas-
carats que l'obligaren a pujar al seu
jjtxe, un «Citroen CX Palas» de color
olau fosc i matrícula de Madrid 3506-
?"• Els armats segrestadors —un noi
1 una noia que parlaven un castellà
sense accent— el portaren fins a una
Propera carretera secundària on dei-
Xaren el compromès vehicle i tots ple-
gats —amb un tercer home al volant—
velaren cap al noroest de Barcelona.
2la mateixa nit un anònim segresta-

Or telefonava a la família
0nUinicant-los el segrest, exigint

ESPECULA QUE FA FORT
I NO HI HA INFORMACIÓ

Duratne els 66 dies que va durar el
seu segrest, circularen moltes hipò-
tesis i versions sobre la seva desapa-
rició. En tractar-se del primer cas en
què cap organització ni grup delictiu
ha volgut trametre comunicats o cri-
dar l'atenció a l'opinió publica, ha
provocat que tota la informació que-
dés reduïda al restringit cercle dels
familiars i gent molt propera. La Po-
licia oficialment ha donat a entendre
que no en sabia res car una denúncia
de la família pel fet delictiu no s'ha
donat a conèixer. Fins i tot la notícia
del segrest va trigar tres dies en apa-
rèixer als mitjans de comunicació.

Junt als qui creien efectivament
amb el segrest per motius exclusiva-
ment de cobrar rescat, d'altres sec-
tors de la «vox populi» —que es dis-
para quan no hi ha transparència—
parlaven de fuita o d'afer de faldilles.
No quadrava amb el tarannà ni amb
l'edat de Serra Santamans. En
canvi, algunes persones que el co-
neixen afirmen que el seu caràcter

podia haver-lo portat a emular la
«història» del multimillionari Stuart
Pedrell, personatge fictici sobre el
qual tracta la novel·la de Manuel
Vàzquez Montalbàn «Los Mares çiel
Sur», l'últim Premi Planeta. - „' •

Pedrell és el ric descontent, que
viu a la part alta de Barcelona i que
de forma misteriosa un dia deixa
casa i negocis. Tots afirmen que
sen'ha anat als «Mares del Sur», el
mític paradís inconcret, reflex de l'e-
tern descans. La «desaparició» és in-
vestigada pel montalbanià pesonatge
del detectiu privat Carvalho i s'a-
caba quan descobreix que un trinxe-
raire de Bellvitge li segà la vida amb
una navalla perquè Pedrell havia dei-
xat embarassada la seva germana. El
cos del milionari acabà, finalment, a
un solar de La Trinitat on el troba
casualment un «quinqui» perseguit
per la Policia Municipal. Feia un any
que ningú no abiares de l'home que
tothom suposava als «Mares del
Sur».

vora de 50 milions de pessetes de res-
cat a lliurar en lloc segur i indicant que
si donaven part a la Policia ho fessin
com a pur tràmit judicial, sense que
aquesta es fiqués pel mig en les nego-
ciacions respecte a l'alliberament.

Tot fa suposar que la família va se-
guir al peu de la lletra les recomana-
cions i paral·lelament va contractar
detectius privats i agents intermedia-
ris d'assegurances per recaptar l'ele-
vada xifra imposada.

Segons les primeres versions dona-
des pel segrestat als seus familiars, el
primer trasllat fou dellarg recorregut.
Des del primer moment el mantingue-
ren amb els ulls tapats excepte en els
dos habitacles on el confinaren. Hi va
haver-hi doncs dos trasllats d'amaga-
tall i tots dos eren cambres petites-
sense accés a la ràdio o a diaris i els
segrestradors sempre es comunicaven
amb ell encaputxats. Dins de totes les
incomoditats el tractaren bé malgrat

que en alguna ocasió l'amenaçaren de
mort.

Polítics-terroristes o xorissos
professionals?

La possibilitat que es tracti d'un ~
grup d'arrel política no es descartable, .
malgrat que hi han almenys dues orga-
nitzacions fantasmes que s'han volgut
atribuir el segrest. Primer fou un ano-
menat «Grupo Arniado de Acción Di- <
recta» (GAAD) en trucada telefònica a
un diari de la tarda barceloní i després
de l'alliberament fou un «Frente Re-
volucionario Antifascista Vasco-. •
Aragonès» qui s'atribuí l'acció. Els ar- •
guments en contra d'aquesta possibili- ,
tat político-terrorista són fonamental-
ment per exclusió: fora d'ETA no hi
ha en aquests moments —han declarat
mitjans especialitzats a L'HORA—
cap organització capaç de muntar una
operació tan ben feta, amb cobrament •
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de rescat, amb infraestructura d'habi-
tacles, amb diners per afrontar despe-
ses de 66 dies, amb capacitat de man-
tenir silenci i no atabalar-se en les ne-
gociacions amb la família, sense exi-
gències de tipus polític; en definitiva,
preparats, ha d'éser cosa de professio-
nals del crime, de delinqüents a la ita-
liana o americana.

Un home d'assegurances, un rescat assegurat.
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/ l'opinió pública «In Al bis 4
Jesús Serra Santamans no ha estat

66 dies a Pekín com podria adduir-se
irònicament de tot el que es deriva
d'un hermetisme informatiu que no
beneficia ningú i menys la societat ala
qual se li ha plantejat el dubte de si en
casos com aquest s'ha d'anar per
lliure, passar de cossos de seguretat*
contractar detectius privats i esquit-
xar les virolles amb transferències
bancàries i mitjançant companyies
d'assegurances angleses. Tot això-^
que sembla que han estat els mètodes
emprats per la família Serra per acon-
seguir l'alliberament del seu cap de
colla— no és a l'abast ni tant sols del
botiguer de l'Eixampla. Cal serde
l'alta burgesia, tenir diners mobilitza-
bles en quantitat en un moment donat i
assegurar-se des del control d'impor-
tants companyias d'assegurances. 0
això o dir-se Paul Getty o Charles
Lindbergh. C;

CARLES S. COSTA
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NO EN TENEN PROVES,
NOMÉS NOTES POLICIALS

cas Bultó, a judici
JORDI ITÚRRIAI ANTONI M. SÀNCHEZ

El proper dia 12 de juny es celebrarà el judici contra Lluís
Montserrat Sangrà i Jaume Martínez Vendreu, acusats de >
l'assassinat d'Ignasi Bultó. Potser quan vostès llegeixen aquestes Lluís Montserrat Sangrà
línies el resultat del judici ja se sabrà. £1 cas encara és molt fosc i les
acusacions molt contradictòries i no pas provades.

Per a l'acusació són uns terroristes i
per a molt gent, uns defensors de Ca-
talunya. El cas és força embolicat i ho
continuarà essent, aquest i d'altres,
mentre les estructures franquistes i/o
predemocràtiques de la UCD conti-
nuin volent-ho.

Arran de l'assassinat d'en Bultó, el
9 de maig del 77, la policia va detenir
quatre persones acusades del fet;
aquests eren Montserrat Tarragó,
Carles Sastre, Barballs i, Pérez Pérez.
A tots quatre se'ls va aplicar l'amnis-
tiadel 15 d'Octubre del 77 que incloia
tots els fets polítics, encara que fossin
de

5 sang, fins el 15 de juny del 77.
L Audiència Nacional la va acceptan i
van sortir de la presó.
' Tot seguit es va recórrer al Fislcal
de l'Audiència en contra de l'amnis-
tla- Les raoens eren que el sumari no
estava encara acabat, i no es podia
donar per sentat que els motius fossin
Polítics, i per tant l'amnistia no se'ls
P°dia aplicar.

La policia no els va poder trobar i
encara no se sap on son.

Retenció de Lluís Montserrat
lde Martínez Vendrell

.E l quatre de Març del 79 i en relació
mateix cas foren detinguts Jaume
rtinez Vendrell, Lluís Montserrat

j ngra, Maria Teresa Sol Cifuentes i
quP

n M a t e u Martínez. A part d'a-
les t s Quatre també foren detinguts

§ermanes Concepció i Montserrat

Vall Pla i Xavier Manzano Pérez.
Aquests últims la policia els va deixar
anar tres dies després.

El mateix mes de Març es van crear
els Comitès de Solidaritat amb els de-
tinguts: «Vam obtenir tot seguit el su-
port de tots els partits independentis-
tes de Catalunya. Els partits polítics
catalans amb representació parla-
mentària varen signar una carta per
tal de fer força (tots menys la VCD)».
Les primeres proves acusatòries eren
les notes policials, les quals segons els
Comitès de Solidaritat «no tenen cap
poder judicial». «L'únic que volen és
fer una judici en contra de V indepen-
dentisme».

Un altre implicat:
Manuel Viusà

Les autoritats espanyoles van cur-
sar l'ordre de captura i extradició d'en
Manuel Viusàl acusat també de l'as-
sassinat d'en Bultó. Viusà va ser de-
tingut a París, però les autoritats fran-
ceses no van acceptar l'extradició i va
ser jutjat a França.

Les mobilitzacions no es van fer es-
perar. Autocars plens de catalans van
sortir cap a França amb la intenció
d'assistir al judici; malgrat això, no els
van deixar passar la frontera.

Manuel Viusà va ser declarat inno-
cent dels càrrecs que se l'imposaven.
«El judici contra Lluís Montserrat i
Martínez Vendrell és per assassinat i
no perfets polítics», ens diu August

Jaume Martínez Vendrell

Gil Matamala advocat que porta la de-
fensa d'en Lluís Montserrat: «Per a
mi no hi ha cap dubte de la seva inno-
cència i dic que no té res a veure amb
Vassassinat». . . ;. , '

«El fill dels Bultó es presenta com
acusador privat i les seves gestions
han estat constants».". , . .' '„

El març d'aquest any, el fiscal va
donar per tancat el cas acusant en
Jaume Martínez Vendrell i Lluís
Montserrat d'assassinat en grau de
fustigament el primer, i de vigilància el
segon. Per als dos es demanan 30
anys, més quatre mesos per amena-
ces. . • • - - • . . -.-

Lluís Montserrat, juntament
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Els acusats presentaren denuncia per mals tractes i varen negar la declaració.

Martínez Vendrell, va ser trasladat a
la presó de Carabanchel el 25 de Maig
d'enguany.

«Es troba molt animat i esperançat.
Però abans durant 10 dies va ser ob-
jecte de tortures», ens diu Gil Mata-
mala, «qui va donar com a resultat
una declaració policial en la qual deia
que havia participat plenament en el
cas Bultó; es va presentar la denúncia
davant el Jutjat de Guàrdia i Lluís
Montserrat va negar la seva partici-
pació». «Les notes policials no són
cap prova i el que val és la seva decla-
ració davant el jutge. Per aquesta
banda no hi cap prova que en Lluís
Montserrat tingui res a veure amb la
mort de Bultó».

Els partits polítics
i el seu suport

Els partits polítics en aquests mo-
ments més decisius no s'han mogut
encara. El President del Parlament va
prometre la seva assitència al judici
del dia 12. Curiosament aquest dia hi
ha una reunió al Parlament i —o molt
ens equivoquem— Heribert Barrera
posarà això com a excusa.

Al País Basc també hi han hagut
senyals de solidaritat, com és la d'He-
rri Batasina, que assitira el dia del ju-
dici, amb els seus advocats més signi-
ficatius, Francisco Letamendia i Mi-
guel Castells.

Lluís Montserrat

En Lluís Montserrat i Sangrà va
néixa a Fondarella, a les terres oe

Lleida, el 17 d'agost de 1951. Es Uj-
cencià en Ciències Físiques. Mj11

aviat s'integrà" a la lluita per la inde-
pendència dels Països Catalans i du-
rant tots els anys de «la por», comba
per aquest ideal amb el FNC, junta-
ment amb el moviment pagès i el mo-
viment estudiantil. Participà en mol;
tes accions de propaganda i es destaca
per la col·locació de potents altaveus
en llocs públics amb al·locucions pe
F11 de setembre i 1' 1 de maig. Desprès
de la mort de Franco deixà el From,
però mantingué una vinculació actt
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amb els moviments catalans indepen-
dentistes. Actualment era professor
de física de BUP a Esparraguera. És
detingut juntament amb altres compa-
nys i és inclòs dins del cas Batista i
Roca. '

Ha estat retingut a la presó Model,
fins ara que ha estat trasl·ladat a Cara-
banchel.

Jaume Martínez

Va néixer el 20 d'abril del 1915 a la
Colònia Güell (Santa Coloma de Cer-
velló). Quan es proclamava la Repú-
blica tenia 16 anys i ja demanava una
més àmplia llibertat per a Catalunya.
Durant aquests anys es dedicava a las
tasques culturals. Va fundar la Biblio-
teca Popular «Joaquim Folguera» del
seu poble. Als 19 anys, forma part de
la joventut nacionalista del mateix po-
ble, més o menys en la línia d'en.Ma-
cià. Quan esclata la guerra, marxa vo-
luntari a Mallorca l'agost de 1936. Poc
després ingressa en L'Escola Popular
de Guerra i en surt tinent d'artilleria.
Tot seguit el destinen al front d'Aragó.
Va venir a reraguarda per fer un curset

d'oficial d'estat major, recomanat per
els seus superiors. Torna al front i és
fet presoner, però en un descuitva
aconseguir d'escapar-se i tornà al seu
regiment, un dels darrers en travessar
els Pirineus. Arriba al front de Mont-
blanc i és ferit. Ve ferit a Barcelona,
d'on va sortir amb l'entrada de les tro-
pes franquistes. D'aquí aniria a parar
al camp de concentració de Sant Ce-
brià a França, d'on s'escapa per venir
a Barcelona el 4 de juliol del 39 amb
ganes d'organitzar algun grup de resis-
tència. En començar la guerra mun-
dial es posa en contacte amb la resis-
tència francesa i ajuda a passar la fron-
tera als qui fugien de l'agressió nazi.
Fou proposat per la Legió d'Honor de
l'Estat francès però ell no volgué ac-
ceptar. La diada de Sant Jordi de 1943
posà la primera senyera que aparegué
durant tots aquests anys. Amb motiu
de l'li de setembre i d'una final de
futbol també posà senyeres. És per
aquesta època que es forma el Front
Nacional de Catalunya després de les
converses amb militants de l'interior i
de l'exterior. En Jaume Martínez fou
un dels fundadors i dirigents. En
haver-se de celebrar una final de copa

a Montjuïc a primers de juny de 1946
intentaren posar una senyera; un de
l'equip de col·locació va ser detingut
per la guàrdia civil, i apallissat..Arran,
d'aquesta detenció foren detinguts els1.
militants de la imprenta i d'altres com-
panys. Aquest fou el motiu de la de-
tenció d'en Jaume Martínez el 13 de
juny de 1946. Trigaren à fer-li el judici
més de 3 anys (judici militar); fou con-
demnat a 20 anys de presó i traslladat
al penal de San Miguel de los Reyes
(València) fins que amb motiu del
Congrés Eucarístic es donà una am-
nistia d'una quarta part de la con-
demna, i amb la redempció per treball
pogué sortir el 23 de desembre del 52.
Passà un temps i fou novament reque-
rit per a ésser secretari del FNC i ac-
ceptà perquè continuava la repressió
franquista. Deixà de ser-ho cap el 65-
66. Durant el 67 comença a donar lli-
çons d'història de Catalunya i forma-
ció de l'esperit patriòtic a algun grup
amb la condició que no sabien qui era i
així fins el 77 que per malaltia se'n va a
anar a viure a Andorra. De vegades
venia a veure a la família. El 4 de
març, fou detingut.!

més a prop del primer

som l'altra manera
veure les coses

• i n
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I CONGRÉS A BARCELONA

La ciència política
a debat
MONTSERRAT PUIG

L'arribada de la calor va coincindir amb el I Congrés de
L'Associació Espanyola de Ciència Política, que aplega dos
centenars de professors i investigadors d'aquesta matèria, la meitat
dels quals eren presents a Barcelona, ciutat marc de la trobada.

••«

Isidre Molas veu diverses lectures en eï!>
títol VIII de la Constitució. -jf

Manuel Ramírez, catedràtic de Sa-
ragossa i President de l'Associació ex-
plicava junt amb el Secretari General
Juliàn Santamaría, Professor de la
Complutense de Madrid, les raons per
les quals van tirar Catalunya per a
l'encontre: «Com a científics la nostra
feina és teòrica però hem volgut cons-
tatar pràcticament la riquesa d'a-
questa naconalitat històrica i conèixer
les seves institucions autonòmiques
de prop. Catalunya és la «regió» que
més s'acosta als motlles i sistema de
treball dels països europeus».

El tema genèric del Congres era «El
Sistema polític espanyol en perspec-
tiva comparada». Jordi Solé Tura, Jo-
sep Antoni Gonzalez Casanova i Isi-
dre Moles eren membres del Comitè
organitzador.

Creada l'any 1950, l'Associació Es-
panyola de Ciència Política, pren nova
embranzida cap el 1978; l'estiu passat
en el Congrés Internacional de Cièn-
cia Política celebrat a Moscou van in-
tervenir per primera vegada especia-
listes de l'estat espanyol, gràcies a
aquesta revitalització de la secció es-
panyola de politicòlegs i constitucio-
nalistes.

Del centenar de congressistes, una
dotzena són catedràtics, i gairebé tots
ideològicament liberals, la força polí-
tica majoritària eren els socialistes,
tant valencians, madrilenys, gallecs
com catalans. L'edat mitjana dels par-
ticipants, uns 35 anys. Les dones poli-
ticòlogues, van intervenir fonamental-
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ment en el tema de sociologia electo-
ral.

Al llarg dels tres dies de la trobada
van ser rebuts el dilluns pel Molt Ho-
norable President de la Generalitat,
Jordi Pujol, el qual els digué: «la força
de la nostra autonomia rau en la histò-
ria, la tradicció i la cultura del nostre
poble». Juan Enzinar, un gallec trans-
plantat com a professor a la Universi-
tat de Madrid, em comentava «Vosal-
tres ja teniu la cultura com palesen la
riquesa dels edificis públics, quedeu-
vos el gòtic, però que a Galícia ens
arribin els traspassos de competèn-
cies». El President del Parlament de
Catalunya, en unes improvisades pa-
raules, féu esment que el problema
principal de la Generalitat en aquests
moments, és com es distribueix el po-
der polític dins els diferents organis-
mes d'autogovern català i els organis-
mes territorials i en el marc dels con-
sells intercomarcals.

El concepte federal
dins I estat de les autonomies

Una de les temàtiques més anima-
des i vives, que fou el centre dels de-
bats, va arrencar de la sessió coordi-
nada per Solé Tura sota el nom de
«Distribució territorial del poder». En
l'àrid llenguatge jurídic, el títol vuitè
de la Constitució espanyola va ser el
rei dels debats. Va quedar clar que hi

havien nombroses lectures constitu-
cionals, per a Solé Tura «al darrera de
la distribució territorial del poder, hi
han els rerafons ideològics, que van
lligats a com s'entén l'estructura de la
societat de classes». El diputat Comu-
nista al Congrés de l'Estat Espanyol,
va centrar la qüestió: «Hi han dues
vies per desenvolupar el títol 8è, la de
la interpretació i la de la reforma cons-
titucional, que en aquests moments
pot ser perillosa». ••&'

José Elizalde, professor de la Uni-
versitat d'Extremadura, va presentar
sobre aquest tema una ponència, lliu-
rada dos mesos abans, titulada «Razo-
nes para una reforma federal del titulo
VIII», ell entén que existeix una situa-
ció discriminatòria per a les nacionali-
tats no històriques, les quals cal equj"
par, i ho resumeix en una frase m°u

gràfica. «La reforma política del cen-
tralisme ha portat a l'Estat de les auto-
nomies, el federalisme seria la seva
plena democratització» però aquest
posició va quedar en minoria, tan sois
recolzada pel gallec Juan Enzinar.

Per al proffessor Gonzalez Casa-
nova, una de les qualitats dels estatu»
és que són originals, «la dreta, es a o
U.C.D. ens volia abocar dins el mw
del model italià que és una autònom»
administrativa, poc política, l a l

model és l'alemany, que és justamen
el procés contrari, de la nostra s«w
ció anar d'una colla d'estats federal»



7«ra en la seva intervenció. A l'esquerra J. Elizalde (Extremadura)
l'.nzinar (Galícia).

una certa unificació. A Espanya ja te-
nim prou garantida la unitat, ara cal
aprofundir en l'aspecte federal
omplenant-lo de competències efecti-
ves i reals» i amb això coincidia plena-
ment amb els seus colegues, Manuel
Ramírez i Juliàn Santamaría, que en la
roda de premsa del dilluns ho van dei-
xar clar.

Isidre Molas veu així el títol VIII:
«En tot text, cal exahurir les possibili-
tats que dóna el mateix text constitu-
cional, text, no cal oblidar-ho, sorgit
d'unes coincidències consensuades, i
que ha de ser sotmès a l'orientació
Política majoritària, i en última instàn-
C1a, al Tribunal Constitucional. Com
ja s'ha repetit, tota constitució té nom-
broseslectures, però no cal oblidar
Que la lecturar determinant és la de la
°rça política majoritària a la cambra
egislativa. Amb el temps pot canviar
'a interpretació quan canvien els supò-
srts de fet o les bases socials, és a dir
les mateixes necessitats a les quals la
constitució intenta donar sortida.

Malgrat la diversitat de lectures,
def e s ía q u e Predomina en una època
-terminada; *a impresió personal que
ou i °' < ? 0 n a d a l a conjuntura actual, és
on i Via-de r e f o r m a» més que ampliar
com • c*onar ' e s comPetències d e l e s

ria t?nitats a u t o n o m e s , les restringi-
com aílu.ests moments, tenint en
és ?te l o P i n i o Pública, la reforma no
tiv'a> m e U Parer»m necessària ni posi-

Els partits i les seves
circumstàncies... Les masses

La sessió sobre «Partits i grups de
pressió» coordinada pel profesor San-
tamaría, va posar de manifest la crisi
general dels partits europeus en socie-
tats occidentals democràtiques, i com
s'expressa a Espanya aquest fenomen
que nosaltres en diem desencís de les
masses. El Doctor Jiménez de Parga,
que només va assistir el primer dia car
l'esperaven a Ginebra, va manifestar
com els líders polítics tendeixen a
relacionar-se directament amb la po-
blació a través dels mitjans de comuni-
cació, especialment la televisió,
saltant-sé els aparells dels partits.

Isidre Molas va intervenir des del
públic per aclarir: «Els grans partits
europeus, de masses, que varen imitar
al Partit Socialdemòcrata alemany i
j'austíac a començaments de segle, es
veuen obligats a un procés de transfor-
mació, per tal d'incidir políticament
en el conjunt de la societat. Aqui amb
el salt dels partits de masses de la clan-
destinitat a la legalitat, encara el pro-
blema és més complex. El llenguatge
dels aparells polítics no el capten els
ciutadans, per això els dirigents opten
per parlar directament a través dels
mitjans de comunicació, però aquest
fet comporta dues dificultats, la unidi-
reccionalitat del missatge i com inserir
els militants o afiliats en una tasca po-
lítica útil en aquesta etapa històrica
actual.

La resposta de la població o sectors •,
de població als dirigents polítics, sem- ;
pre és per mitjans indirectes, i cal una
gran sensibilitat dels partits, els quals ;
han de ser vius i incardinats plena--
ment en la societat: v • :; "•'_

El gran repte per als partits que es-
tan en l'ofensiva de transformació és .
trobar les funcions en una societat de
capitalisme avançat, i les fórmules per )
incidir plenament a mig termini sobre
els sectors de població que volen
aquesta esperança de canvi». :.

> Participació social i Eleccions;

La concurrència electoral va ser la
darrera sessió, coordinada pel Profes-
sor Ignacio Sotelo. L'equip format per
Vila, Capo, Botella i Marcet profes-
sors de les Universitats de Barcelona,
van presentar una ponència per diri-
mir quina era la representació dels im-
migrats en els partits polítics de Cata-
lunya. L'estudi comprèn diferents ni- -
vells, participació electoral, militants, ;
en tercer lloc batlles i regidors i final-
ment diputats tant al Parlament espa-
nyol com en el català. ;

Les conclusions són que no hi ha
discriminació pel que fa a partits dels
treballadors. Tant al P.S.U.C. com al
P.S.C.-P.S.O.E. la representació dels
immigrats respon a la proporcionalitat
de la població. En canvi a Convérgèn- :
eia, que es nodreix d'afiliats de classes
mitges, la representació dels immi-
grats no apareix per enlloc. •••'.., 1

El I Congrés de l'Associació Espa-
nyola de Ciència Política, es va cloure
el paraninf de la Universitat amb la
presència dels Rectors de la Central i ;
l'Autònoma. Al capvespre abans va-
ren ser rebuts pel Batlle Narcís Serra,
el qual en to de facècia, en oferir-los
un aperitiu, els va demanar que elabo- -
ressin idees per refer les destrossades
economies municipals.

L'ambient dels congressistes tan
andalús sos, com euskeras, canaris o
extremenys era de plena satisfacció
per l'acolliment que els dispensaren
els seus col·legues i admiració per la
«cultura universal que respira Barce-
lona» com afirmà el President Manuel
Ramírez. Les sesions nocturnes que
no figuren al programa oficial sembla
que foren molt animades pels locals
del passeig del Born. Fins el Professor
Truyol, «un savi de 68 anys», que va
coordinar la sesió »Aspectes interna-
cionals», hi va fer cap. •
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Manilla d'oros

Una juguesca
sobre el
futur: la
Lletra d'Or
MARIA AURÈLIA CAPMANY

Fa vint-i-cinc anys uns quants lle-
traferits desmesuradament optimistes
vam inventar-nos un premi que era un
desafiament a les circumstàncies que
vivíem i una juguesca de doble contra
senzill sobre el futur. Vam inventar un
premi sense dotació econòmica, cosa
que ens estalviava de demanar permís
a ningú, però que també ens privava
de cursar invitacions a la premsa, i
vam decidir que donaríem un premi al
llibre de l'any que, segons criteri ma-
joritari, tingués més relleu dins l'edi-
ció anual.

Tenint en compte totes aquestes cir-
cumstàncies se'n seguia que no hi hau-
ria públic ni, per tant, l'entreteniment
d'unes votacions successives, res
doncs de l'anomenant sistema Gon-
court, res de finalitats ni col·locats, res
de rivalitats ni travesses sobre la cursa
a la fama.

Ens vam adonar ben aviat els qui
organitzàvem el premi, reunits al que,
aleshores, era el meu domicili, l'entre-
sol de la Rambla de les Flors, que el
nostre premi s'anava despullant de to-
tes aquelles circumstàncies externes a
la pròpia matèria literària, que anà-
vem confeccionant una mena de premi
d'una puresa desafiant. Mentre anà-
vem discutint quin títol hi posaríem,
quines constàncies deixaríem de la de-
cisió del jurat, teníem ja in mente el
nostre premiat. Estic segura, això és
una certesa particular i els altres mem-
bres del jurat poden discrepar, que sj
no haguéssim tingut la ferma decisió
de premiar, de la manera més idònia,
un dels llibres més importants de la
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poesia contemporània mundial —em
refereixo a Final del Laberint de Sal-
vador Espriu—, el premi no hauria
nascut. Sabíem que aquell llibre tens,
meravellós, arriscat, netíssim, d'un
risc intel·lectual sense precedents a
casa nostra, no seria mai premiat si no
li fèiem un premi a la mesura de la seva
corporeïtat. Em sembla que va ser en
Pau Verrié qui es va treure de la mà-
niga la idea de la proporció àurea, és a
dir la idea de l'harmonia perfecta
d'una obra d'art. És lògic que se li
acudís a ell, especialment dedicat a les
arts plàstiques, aquest concepte de la
perfecció de l'obra d'art vinculat al
món renaixentista i concretament a
l'obra de Leonardo. Se m'acuden era
frases que Rafael Alberti dedica en el
seu llibre A la pintura, a l'àurea pro-
porció: celeste cuadratura,florde las
cinco formas regulares, dodecaedro
azul, arco sonoro, divina proporción
de oro. Els renaixentistes simbolitza-
ren amb una lletra grega, la fi, aquest
concepte de l'obra d'art que informa
la més lluminosa, la més resplendent,
la més hedonista de totes les èpoques
de la humanitat. Un artista, creador
d'art en el llenç, creador de formes en

el més noble dels oficis, l'orfebreria,
va dibuixar i donar la joia, una fi d'or
que el premiat podrà lluir a l'ameri-
cana o al jersei. .-_/

Que aquesta certesa en la possibili-
tat de l'harmonia perfecta en l'obra
d'art, informés un grup en aquell any
trist, gris, amarg del 1955 té, no m'ho
podríeu negar, un toc de màgia, però
és que el repte al futur no acaba aquí.
Els membres del jurat decidien també
que creaven un premi per al futur i per
aquesta raó cada un d'ells es compro-
metia a desaparèixer i deixar un hereu
perquè continués, sense ni ombra de
dubte, sense la més lleugera temptació
d'escepticisme o de cansament, o de
desencís la tasca iniciada i, conven-
çuts que la vida barcelonina és més
destructura que el vitriol, tractaven
d'afiançar él futur posant límit d'anys
a les funcions de jurat. Cada un dels
jurats dimitiria dons als cinquanta
anys i deixaria el seu successor enca-
rregat de la tasca. •

Ahir en Josep Faulí va explicar molt
clarament que una de les possibilitats
que es veien en l'horitzó negríssim i
que ens permetia de fer aquesta jus-
guesca sobre el futur era precisament
allò que existia ja i era evident amb la
presència del Conseller de Cultura de
la Generalitat de Catalunya. '«?

Miquel Batllori, Lletra d'or d'a-
quest any pel seu llibre Pels camins de
la història i de la Cultura, va dir, en e
seu parlament, donant les gràcies, el
sentit profund de la defensa catalana
per la seva subsistència. Va evocar els
temps incerts de la victòria nazi,?va
evocar la dosi de tossudesa, d'espe-
rança en el futur, de convicció que la
proporció àurea no era sols un somni
renaixentista sinó la condició de la lli-
bertat, no tan sols nostra sinó de tots
els pobles d'Europa, de tal manera
que la nostra resistència no era un fet
local com alguns tristos provincians es
creuen, sinó una juguesca arriscada en
la qual es jugava no res menys que ç
futur dels pobles d'Europa.



JAUME CAMINO...

MONTSERRAT MINOBIS

Si haguéssim de fer cas del que
ens diuen les Enciclopèdies,
quan es refereixen a personatges
concrets, molt possiblement
deixaríem de conèixer persones
que, per la seva pròpia
personalitat o bé pel seu treball
professional o artístic, són
interessants i tenen coses a
db nos. Aquest és el cas de
Jaume Camino, director
cinematogràfic.

La GEC (Gran Enciclopèdia Cata-
lana) en unes, aproximadament mitja
dotzena de ratlles, ens introdueix —
mai introdueix diria jo— a l'obra de
Jaume Camino. El realitzador cinemaT
togràfïc català és alguna cosa més,
dins del món del cinema, que uns
quants títols de les seves pel·lícules,
com explicita la GEC. I si no, llegiu
aquesta conversa que hem mantingut
parlant del «seu» cinema i del cinema
en general.

Jaume Camino viu travessada la
Diagonal; és a dir, on podríem consi-
derar que existeix la part «alta» de la
ciutat i on viu la classe mitja acomo-
dada. El seu pis: clàssic dels de l'Ei-
xampla barcelonina. Gran, espaiós,
amb molta llum i silenciós per la seva
banda del darrera. Poques coses, pot-
ser-res, ens indiquen que estem a la
case d'un realitzador cinematogràfic,
y un home que és dedica al cinea des
^ fa una colla d'anys. Un mitjà que
s anomena el «setè art». Perquè?

— Jo crec que si és un Art, hem de
Partir d'una definició o d'un concepte \
d art convencional o clàssic: art com a
Creació. És evident que el cinema pot
Ser moltes coses i, una de les coses
^Ue pot ser és aquesta precisament: un
acte de creació que comporta inventar
j*mD uns materials donats, la llum, els
prsonatges, una història... en el ma-
e.ix sentit que ho és la literatura o bé la
P'ntura. - .

-- Es un mitjà d'expressió més?
7~ Certament.. I molt important per-

í j e és el mitjà que de veritat realitza
0 miía les narratives i plàstiques no

I el cinema

.../' una de les coses que pot ser és aquesta precisament: un acte de creació.

havien pogut aconseguir: el movi-
ment, el so i encara que no hi hagi allò
que se'n diu relleu, això ens ve donat
pel mateix moviment; en aquest as-
pecte potser és l'art que, per a l'espec-
tador és menys imaginatiu ja que tot li
és donat, més fet. Peròjes caracterís-
tiques més fonamentals del cinema
són la semblança amb la realitat.

— Jo m'he preguntat moltes vega-
des si el cinema ha de ser o ha de tenir
una funció didàctica.:. , : ..

— Evidentment. Però en tot cas
hauríem de parlar d'un altre tipus de
cinema, no d'aquell que s'exhibeix a
les sales de projecció comercial, sinó
d'un cinema més de tipus documental;1

un cinema especialment didàctic com
podria ser el cinema escolar que aquí
té poca difusió i que en d'altres països,
com podria ser Nordamèrica o bé An-
glaterra, la funció didàctica del ci-
nema és gran. " ; '•-'••
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Lí'i' bones intencions no fan bona literatura

El cinema a l'estat
espanyol

— Dins del context de l'estat espa-
nyol com és el cinema? Fa un llarg
sospir i contesta...

— Ai, Mare de Déu... Hi han uns
determinats països, que per moltes
raons, econòmiques, industrials, co-
mercials i fins i tot per la manera de ser
de la gent han nascut amb el cinema o
que el cinema ha nascut en aquests
països (l'exemple número 1 es Estats
Units). A Testat espanyol el cinema
mai no ha arribat a grans cims... i pot-
ser per qüestió de mentalitat. Jo penso
que «la intel·lectualitat» és una gran
enemiga del cinema.

— El cinema no ha de ser intel·lec-
tual?

— No.
El «no» surt ràpid. Però tot seguitr

afegeix...
— Sí que pot ser-ho. Però el cinema

ha de comportar una mentalitat i ha de
tenir una disposició de «dir», mitjan-
çant el moviment i les imatges, les co-
ses. No ha de tenir com a punt de
partida una reflexió. Un excés de cul-
turalisme pot ser un llast, un pes mort i
en aquest sentit jo crec que el cinema
espanyol té aquest gran defecte.
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— Excés de culturalització... Però
no hi ha també, en aquests moments,
en el cinema espanyol una gran manca
de imaginació, de creativitat?

— Sí. En aquests moments i sem-
pre.

— Jaume Camino és un home molt
crític i no solament amb sí mateix sinó
fins i tot amb els seus companys i com-
panyes de professió...

— Si jo crec que tinc un defecte,
diguem-ne congènit en el meu cinema
(el llast que suposa el punt de partida)
lluito contra ell. No és pas que pensi
solament que el cine hagi de ser només
acció. No, pot ser, també, reflexió;
però les formes de contar han de tenir,
per a mi, una base de cine, cine. Mol-
tes vegades caiem en l'error de recó-
rrer massa a l'aspecte plàstic, o bé a
l'intel·lectual o al reflexiu.

Jaume Camino és converteix
en home de cinema

No sabem pas exactament com va
arribar Jaume Camino al món del ci-
nema...

— Doncs d'una manera molt espòii-
tània: fent una película en 16 mm. Va

ser una autèntica aventura ja que jo no
sabia res de cinema. En aquells mo-
ments jo escrivia i fins i tot havia estat
finalista d'un premi Nadal l'any 1960,
crec recordar... Amb el curmetratge
que es deia «Contrastes» vaig trobar-
me que el cinema no era solament
mitjà d'expressió sinó de vida i tot. El
cinema comporta per al director i pera •
l'autor una forma de viure! Potser és
l'art menys intel·lectual, però és ac-
ció; comporta una certa vitalitat, et
permet descobrir les coses per si ma-
teixes, i tenir una gran relació amb la
gent, cal saber tractar les persones
que treballen dins l'equip i aquesta
mateixa realitat que ens envoltaes pot
aprofitar. No em cap ara a la imagina-
ció que hi hagi un altre treball mes
complet i més divers. --h

— Quines diferències hi ha entre
«fer literatura» i «fer cinema»? p

— Escriure és encara un acte massa
privat, massa tancat. Jo encara conti;
nuo escrivint, però sense la intenció
de publicar. Jo diria que és un acte
excessivament solitari. Fent una rere*
rència eròtica... ^tlf,

— Ara que està de moda, no? •&
— ...Jo diria que «escriure» és un

certa masturbació i el «fer cinema»,|?
aquest cas seria el coit.



I — S'ha parlat sempre, de manera
elogiosa i amb certa recança de l'ano-
menada «Escola de Barcelona» que
tan ampli ressò tingué. Jaume Camino
en forma part. Quina importància va
tenir? O quin significat li hem de do-
nar?

— Va sorgir en un moment de gran
empenta, quan en línies generals es
parlava del «nou cinema espanyol»,
molta gent jove va tenir l'oportunitat
de fer la seva primera pel·lícula, i d'al-
tres la seva segona o tercera; i la dife-
rència que hi havia entre el que es feia
a Barcelona i el que es feia a Madrid
era que a Barcelona, es feia un cinema
més avantguardista, més provocatiu
en l'aspecte cinematogràfic. Nosal-
tres vàrem voler, per contrast amb el
cinema que es feia a Madrid i que
dèiem que era «mesetario» i trist, fer
un cinema formalment més lliure i fo-
namentalment pels temes, força més
abstracte.

— i per què no va continuar? Per
qué es và morir l'Escola de Barce-
lona?

— En part pels homes. Des d'ales-
hores i de totes aquelles persones que
estigueren vinculades a l'Escola de
Barcelona, n'hi han molt pocs que ha-
gin continuat fent cinema. Si recor-
dem els noms trobem que ni en Joa-
quim Jordà, ni en Jacint Esteva, ni en
Ricard Bofill han continuat la carrera
cinematogràfica. Únicament en Gon-
zalo Suàrez però aquest va marxar a
Madrid i, per la meva banda, a mi mai
JJ1 ha resultat simpàtic que em consi-
derin part integrant de l'Escola; he es-
tat més possibilista, he tingut un punt
de partida comú, he simpatitzat amb
t°ts ells però no m'he sentit mai repre-
sentant de l'Escola. x

Elcinema d'autor

"Concretant més la teva manera
e «fer cinema», podríem dir que fas

Clne d'autor? .
~- Veuràs, aquesta és una pretensió

^ e tenim tots i sí, en certa manera
c
 c ^ir-te que li considero; hi ha una

Sj
 ractenstica molt acusada que fà que

|,*Ul així i es que és molt propi, des de
cj-

rgUment fins a la mateixa concep-
c ' a .un mateix. Però hi han tants
Co

 dlCl°naments (de la indústria, del
• erÇ> i de tot el que ens envolta dins
ex

 m ° n del cinema) que em sembla
jerat parlar de cinema d'autor,

ks troba condicionat sempre

l'autor, el director, pel qui paga la pel-
lícula?

— I no solament pel qui paga la pel-
lícula. També pelpúblic i pel context.
Si no és que siguis capaç de fer un
cinema suïcida que et pot suposar no
tornar a fer mai més cinema.

— Quina ha de ser la funció del crí-
tic? .

— Doncs mira, jo diria que ha de ser
d'anàlisi de l'obra, és a dir, ha d'aju-
dar a veure allò que, segurament, a un
mateix li passa desapercebut.

— Ets més crític tu mateix amb les
teves obres que la pròpia crítica?

— Molt més, molt més i molt més
exigent.

— T'ha molestat alguna vegada al-
guna de les teves pel·lícules?

— Doncs mira, a trossos sí que
m'ha passat. A vegades em poso ne-
guitós i em molesta el que he fet i he
hafut de sortir de la sala fins que ha
passat l'estona que més em desplau. I
no perquè pugui ser avorrida, sinó
perquè m'anadono que m'he equivo-
cat.

Des de «los felices 60»

— Què és el que ha canviat en
Jaume Camino des de «Los felices
60»?

— Cinematogràficament he adqui-
rit un cer domini.:.

Just aquí Jaume Camino s'atura en
la conversa. Dóna la sensació que, a
vegades, és tímid pel que fa referència
a la seva obra i a la seva manera de fer
cinema...

— ...domini em sembla massa fort.
Jo diria que, en paraules més modes-
tes, he arribat a conèixer el mitjà i a
tenir més experiència del muntatge,
de la realització, que no tenia, és evi-
dent, quan vaig fer «Los felices 60».
És a dir, jo diria que fet un aprenen-
tatge bo. I jo ho noto molt i suposo que
el públic també.

— M'agradaria que tu mateix ens
analitzessos les teves pel·lícules, és a
dir, que dius o què penses de cadas-
cuna d'elles.

— De «Los felices 60»?
A partir d'ara és quan Jaume Ca-

mino es va mostrant més ell. Abans de
contestar, riu...

—• Les bones intencions no fan
bona literatura.

— «Mariana seràotrodia»... segons
la crítica, és una visió crítica del món
del cinema i de la publicitat...

— Més de la publicitat. Era un camí
nou per al cinema espanyol en gene-
ral. No és una pel·lícula rodona però ':.
mitja hora la signaria ara mateix.. ,'•-,•

— «Espanaotra vez»,... . ' ...
— Una pel·lícula «capada» per la

censura. Era impossible l'any 1967 :
parlar de la guerra d'Espanya. •

— «Jurtzenka» o «Un invierno en
Mallorca». Segons diuen un film de
maduresa, de plàstica; sumptuosa i
preciosista... - . : :

— Es la pel·lícula que potser més
m'estimo i que, amb certes variants -
tornaria a fer.

— «Profesoraparticular»... " :
— La vaig tornar a veure fa poc a la

Filmoteca; és desgavellada, però jus-
tament m'agradaria que les pròximes
tinguessin aquest caire desgavellat
però més dominat. - - : :

— Las largas vacaciones del 36»... ; -
— Particularment la pel·lícula més

sentida per mi i la que més empenta
em va donar pel contacte que es va ,
establir amb el públic. , .. . -

— «La vieja memòria»... pera mol-
tes persones és considerada la teva
millor pel·lícula... , -, - , . :

— Sí... però quin patir... Va ser.un .
treball molt dur però alhora molt
agraït. . . . .

— I la darrera «La Campanada»....
— Encara m'és difícil de fer una va- *

loració o una autocrítica ja que estic
rebent la resposta del públic. Potser hi
ha un error de concepció; el tema Fes-
timo molt i crec que és important en
aquests moments. Però jo trobo que hi
ha en la pel·lícula alguna cosa que em
falla i potser és el plantejament de la
història quan la vaig començar a es-
criure. M'hi he trobat, fins i tot en el
rodatge, neguitós.

— Quin és el futur del cinema ca-
talà, del cinema espanyol? ' .

— Negre, negre, negre.... ,.
No s'ho pensa gens ni mica.
— Perquè el cinema es* troba en un

moment de crisi, per la competència
de la televisió, dels caps de setmana,
de les discoteques (la gent jove va ales
discoteques), i el cinema ha perdut la
categoria d'espectacle número 1. La
gent té altres coses per a distreure's. I
per altra banda crec que el cinema
s'haurà d'adaptar, ja ho comença a
fer, al mitjà nou de comunicació que
és la televisió.

— I el futur de Jaume Camino? .
— Oh... més negre encara. No,

això no; jo sóc un home fonamental-
ment optimista i encara tinc empenta.»
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VINT-I-CINC ANYS
DE LA LLETRA D'OR

Miquel BatUori
Guardonat
ISIDRE AMBROS

EI proppassat dia tres de juny li va ser atorgada al pare Miquel
BatUori, per la seva obra «A través de la història i la cultura», la
Lletra d'Or d'enguany en el decurs d'un sopar commemoratiu
que es va realitzar a l'Hotel Colon.

Miquel BatUori, Lletra d'Or 1980.

Per tal d'esperonar i, a la vegada,
premiar el millor llibre editat en ca-
talà, nou intel·lectuals van decidir
d'instaurar una distinció simbòlica,
per tal de recompensar a l'autor d'a-
quell llibre. Així, d'aquesta manera,
va ser com a partir de l'any 1956, un
escriptor, cada any diferent, ha vist
enaltida la seva obra amb aquest
premi anomenat Lletra d'Or.

La Lletra d'Or es pot dir, doncs,
que és una distinció de caire privat que
honora el millor llibre publicat en llen-
gua catalana l'any anterior. En si,
aquesta era la filosofia de l'esmentat
premi, puix que les bases del mateix
no havien estat mai escrites fins
aquest any, mercès a la publicació
d'un llibre commemoratiu anomenat
«Vint-i-cinc anys de la Lletra d'Or»
escrit pel periodista Josep Faulí i edi-
tat per Edicions 62.

Per en Faulí, membre actual del ju-
rat, les base d'aquest premi es poden
resumir de la següent manera:

—La Lletra d'Or s'adjudicarà caa
any al llibre que el jurat consideri el
millor, dels editats en català durant
l'any anterior.

—L'expressió material del guardó
és una lletra grega, phi, d'orfebreria,
símbol de l'equilibri clàssic, obra d'en
Manuel Capdevila.

—Un autor només podrà ésser pre-
miat una vegada.

—Els membrejs del jurat, format ini-
cialment per Enric Badosa, Maria Au-
rèlia Capmany, Josep Ma Castellet,
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Antoni Comas, Fèlix Cucurull, Gon-
çal Lloveras, Joan Teixidor, Frederic-
Pau Verrié i Antoni Vilanova, l'any en
què compleixin els cinquanta anys,
participaran en la concessió del premi
per darrera vegada i designaran el seu
successor per a les següents.

S'ha de dir, però, que d'aquella co-
lla d'amics que vancrear el premi i es
van convertir en jurat inicial, incloent-
hi l'orfebre j només hi resta Antoni Co-
mas, ja que el jurat actual està format
per l'esmentat A. Comas, Josep Faulí,
Guillermina Motta, Ramon Pla, Núria
Pompeia, Agustí Pons, Antoni Ros
Marea, Ricard Salvat i Antoni Serra.
I, a més, l'orfebre que va començar a
realitzar les «phis» d'or, va donar pas
al seu fill Joaquim.

La idea inicial que volien dur a
terme els nou membres del jurat, no
era tan sols de premiar, simbòlica-
ment, una obra determinada sinó de
promocionar-la realitzant una nova
edició que passaria a formar part
d'una col·lecció anomenada «Els lli-
bres de la Lletra d'Or»; malaurada-
ment però, les dificultats existents per
aquells temps van fer que només s'edi-
tés la primera obra guardonada, ,.«La

pell de brau» d'en Salvador Espriu.

El pare BatUori, guardonat

Aquest any, l'autor que ha vist pre-
miada la seva obra ha estt el pare Mi-
quel Batllori, «la qual conté—segons
expressa l'Antoni Comas— treballs
exemplars sobre els temes que semçre

RECULL DE LES SEVES OBRES -i

(1959).

-«Trajectòria estètica de Costa i Llobera» (1955).
«Vint segles de cultura catalana a Europa» (1958).
-«Balmes i Casanovas, Estudis biogràfics i doctrinals
-«Ramon Llull en el món del seu temps» (1960)
-«La cultura hispano-italiana de los jesuitas expulsos» (1966).
-«Baltasar Graciàn en su vida y en sus obras» (1969); escrit
ció amb C. Peralta. :

-«Catalunya a l'època moderna» (1971). .
-«Galeria de personatges. De Benedetto Croce a Jaume Vicens
(1975). . • ••• - . [\
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li han interessat, la història i la cultura
catalana, i que és, a la vegada, un
acompte d'altres obres i edicions so-
bre f/s esmentats temes. D'altra, és
potser l'obra que ens proporciona,
amb més proximitat, la dimensió hu-
manística d'aquest gran català uni-
versal».

En Miquel Batllori va néixer a Bar-
celona l'any 1909. Es va llicenciar en
Filosofia i Lletres i Dret l'any 1928, a
la Universitat de Barcelona i en foren
companys de promoció Jaume Vicens
Vives, Ramon Aramon, Carles Clave-
ria, Joan Ramon Masoliver i Guillem
Diaz-Plaja.

Una vegada acabats els estudis uni-
versitaris, va ingressar a la Compa-
nyia de Jesús. Ara bé, com que
aquesta va ser prohibida a l'Estat es-
panyol, per la constitució republi-
cana, va haver de traslladar-se a Itàlia,
país on va continuar els seus estudis a
la vegada que encetava la investigació
sobre els temes de història, de cultura
i de literatura catalana, els quals va
ampliar, anys més tard, en altres paï-
sos d Europa i d'Amèrica.

L'any 1939 va retornar a la penín-
sula i a l'any següent finalitzà els estu-
dis eclesiàstics i va ser odenat sacer-
dot.

Posteriorment el pae Batllori va tor-:
nar a Itàlia, a Roma per; ésser més
concrets, a l'Institut Històric de la
Companyia de Jesús, del qual va arri-
bar a exercir el càrrec de director. Més
endavant, l'any 1951, va passr a dirigir
la revista «Archivum Historicum So-
cietatis Iesu». L'any següent va ser
nomenat catedràtic de la Universitat
Gregoriana de Roma. .. -

Avui dia, Miquel Batllori és mem-'
bre de l'Institut d'estudis Catalans, de
la Reial Acadèmia de Bones Lletres de
Barcelonès, del Centre de Cultura Va-
lenciana, de la Societat Arqueològica
Llul·liana, del Comitè de Ciències
Històriques d'Espanya, del Vaticà i
Internacional. I, com a colofó, és,
també, doctor honoris causa de-la
Universitat de Valeència i de. la facul-
tat de Teologia de Barcelona.

- L'ampli ventall de temes estudiats
pel pare Batllori li dóna a la seva obra
un caràcter de polígraf i d'humanista
molt difícil d'aconseguir. Basats sem-
pre en una sòlida investigació i docu-
mentació, els treballs d'aquest estu-
diós són un compendi equilibrat d'eru-
dició i senzillesa que bé es mereixen la
distinció de veurés guardonats amb la
Lletra d'Or.

RELACIÓ D'ESCRIPTORS
GUARDONATS

1956 - Salvador Espriu (Final de laberint) ,.
1957-Josep Plà (Barcelona)
1958 - Josep Carner (Absència; «Obres com-
pletes, I») --.'.' . . ,. . »;,- / -
195.9 - Ramon d'Abadal (Els primers comtes

1960 - Clementina Arderiu (És a dir)"'
1961 - Josep Vicenç Foix (Onze Nadajs i un
Cap d'Any), . . . - / - - * U
1962 - Joan Oliver (Vacances pagades) • *
1963 -Joan Fuster (Nosaltres els valencians)
1964 - Josep Benet (Maragall i. la Setmana
Tràgica)
1965 - Jordi Rubió (La Cultura catalana del
Renaixement a la decadència) ..
1966 - Manuel de Pedrolo (Cendra per Mar-
tina)
1967 - Gabriel Ferrater (Teoria dels cossos)
1968 - Marià Manent (Com un núvol lleuger)
1969 - Xavier Rubert de Ventós (Teoria de la
sensibilitat)
1970 - Joan Teixidor (Quan tot es trenca)
1971 ,- Alexander Cinci (L'art català con-
temporani)
1972 - Joan Coromines (Lleijres i converses
d'un filòleg) . ' " -•
1973 - Mahurici Serrahima (D§1 passat quan
era present. I: 1940-1947)
1974 - Joan Vinyoli (Encara les paraules)
1975 - Vicent Andrés Estellés (Les pedres
de l'àmfora; «Obra completa, 2») - \ •
1976 - Mercè Rodoreda (Mirall trencat)
1977 - Miquel Martí Pol (El llarg viatge) -
1978 - Pere Gimferrer (L'espai desert)
1979 - Pere Calders (Invasió subtil i altres
contes)
1980- Miquel Batllori (A través de la història
i la cultura) . .

PERE ANGUERA

ALBANELL, PEP: A la vora de
l'estufa. Ed. del Mall. Els llibres
amb cua, 11. 110 ps.

Un recull de contes adreçats al públic infantil units per rememoracions autobiogràfiques. El
to poètic i d'acudit dominen en el llibre donant-li alhora vivacitat i lirisme, tot i que sota l'aparent
placidesa hi hagin denúncies del sistema dictatorial, el mecanicisme-o l̂ oblit del món rural. - *.:.

RAMIS D'AYREFLOR, V.: Pe-
tites subtileses i encara més cover-
bos. Ed. Moll. es illes d'or, 126.
149 ps.

Edició en un volum de dos reculls de poemes dintre la més arquetípica estructura de la'
poesia popular mallorquina, la qual cosa posa en evidència la seva persistència. El to festiu, l'ús
de formes dialectals i l'atenció als petits fets quotidians en són la principal característica. . - , ,,

BALLARÏN, J. Ma.: Sant Benet,
njil cinc-cehts anys. Publicacions
abadia de Montserrat. L'espiga,

Recull de set articles periodístics publicats originàriament a l'Avui, en què fa una glossa de"
la vida, obra i significació de Sant Benet, en la societat coetània seva i en l'actualitat.., .- \

PORCEL, BALTASAR: Les po-
sd'or. Edicions 62. El balancí,
*-206 ps.

Una novel·la d'aventura i passió a la recerca del mític tresor d'Herodes, amb escenaris
exòtics al llarg i ample del món, escrita amb l'estil característic de Porcel on es barrejael lirisme i;

la fatuïtat, el sexe i el sadisme, amb tot un caramill d'històries secundàries a l'acció principal. '*

, JOAN: Pols de terrat.
Selecta. Antílop, 24. 181 ps.

Obra guanyadora del Víctor Català 1979 on s'aconsegueix un perfecte contrapunt entre la
ironia i la nostàlgia. La majoria dels contes, sempre ben construïts, fan referència als rècords,
d'infantesa, en un món idíl·lic ja destruït, sense oblidar l'acerat realisme en la denúncia d'algunes,
actuacions dictatorials. . . . .

SALADRIGAS, ROBERT: Sota
'a volta del temps. Ed. Pòrtic. El

> U . 2 0 1 p s .

* Recull de quatre textos: dos contes, un guió radiofònic i un televisiu, que obeixen per tant a
estructures diferents narrtives. Coordinats pel pas del temps com a nexe més o menys temàtic,
els plantejaments van de sdel to sentimentalista fins a la denúncia de l'opressió. -
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UN LLOC ENTRE ELS MORTS

Maria Aurèlia
Capmany estrena
XAVIER FEBRES

L'estrena d'una obra de teatre de Maria Aurlelia Campany al
Romea barceloní es, o hauria de ser, un esdevinement en

l'actualitat cultural. Encara més si aquesta obra és l'adaptació
teatral feta per l'autora mateixa de la seva novel·la més venuda,

<Un lloc entre els morts». I si, a sobre, el muntatge té 14 milions de
pressupost i hi intervenen 24 actors en escena, doncs comptes

rodons.

«Però d'on t'ho treus això dels 14
milions? Sí, ja ho sé que ho ha dit
algun diari. Però desgraciadament els
milions s'han myltiplicar en la imagi-
nació dels barcelonins. La Caixa
d'Estalvis i Mont de Pietat de Barce-
lona, és a dir la Caixa d'Oros, hi ha
posat 2 milions i prou. Catorze mi-
lions! Tu creus que la Caixa d'Estalvis
els posaria per una obra de teatre al
Romea? Encara no han perdut el
seny. Això no s'ho crei ni el qui ho ha
dit. Catorze milions! És la imaginació
dels barcelonins que ho ha multipli-
car. Encara com s'han aturat a ca-
torze... Són ganes d'inflar el gos.
Quan vam estrenar el «Tirant lo
Blanc » en gran espectacle la classe de
crítics d'aquest país també es va dedi-
car a passar comptes per veure quant
hi havíem gastat. És la gasiveria tra-
dicional. I a més, els dos milions do-
nats pel muntatge han servit per a pa-
gar deutes anteriors de l'empresa del
Romea. Si l'empresa del Romea té
deu milions en números vermells i n 'hi
donen dos, doncs aquests dos desapa-
reixen i així estem. Encara no sé si
estrenaré! Tot el que s'ha invertit en el
muntatge encara es deu. Tot això vol
dir el següent: el teatre està muntat
sobre unes finances que no funcionen.
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No ja pels dos milions d'aquest mun-
tatge, sinó per allò en què vaig insistir
tant en la Comissió de Teatre que vaig
organitzar a la Conselleria de Cultura
de la Generalitat: mentre no hi hagi
desgravacions fiscals i una ajuda
constant i programada al teatre, sem-
pre serà deficitari encarà que les
obres tinguin èxit.

I si quan tens programada l'estrena
vé la senyora Montiel a demanar
aquella sala per continuar les seves
activitats i hi donen, doncs em sembla

. molt bé! Li van dir de seguida que sí. I
tant! Té tota la raó. Té èxit, doncs que
faci teatre!

L'única satisfacció que n'he tret
d'aquesta estrena de la meva obra és
a dir per la dedicació, l'entusiasme i la
categoria en el treball dels actors, del
Fabià Puigserver que s'ha encarregat
dels vestits i de Ramon Muntaner per
la música. Extraordinari! Però no els
paga ningú aquest treball.

Catorze milions! Si amb això volen
dir que m'agraden els muntatges fas-
tuosos, doncs sí. Però també sé fer
teatre miserable. El «Layret» necessi-
tava només una contonada de carrer i
vuit cadires, per si venia la policia i
calia arrencar a córrer. I la mateixa
obra es podria fer amb un muntatge

fastuós si es volgués. La gent ic
ha de poder veure al teatre vestit
nies, decorats, colors, músiques
teatre és un ritual i una màgia Ji,
m'agrada més Vofici de Divet
Sant que una missa llisa. M'agra
cosa «Féerrique», que diuen els'j
ce sos. Els grans muntatges del\
Brecht eren sempre fastuosos i ri\
tava en contradicció amb la seva)
lògia marxista».

- 4
Un muntatge majestuós,.- v|
a la Visconti

—Però no pot resultar un deséí
bri massa cridaner el contrast en
muntatges més o menys fastuosoí
situació general de les comp;
teatrals catalanes que és ben preci

«No em sembla inoportú aques>
sequilibri. El que és trist és anari
pre amb una sabata i una esparde\
Si volem treure públic no li pou
anar sempre amb muntatges tristos i
dir-los «Facin-ho per la mare pàtria».
Diguem-li més aviat al públic: «Vin-
guin que s'ho passaran molt bé». Però
insisteixo en una altra raó molt impor-
tant: quan Josep Montanyès va tenir
la idea de l'adaptació teatral de la
meva novel·la, pensava de bon co-
mençament en un muntatge majes-
tuós. Per entendre'ns en llenguatge
cinematogràfic, una mena d'obra de
Visconti. Jo vaig fer l'adaptació, tea-
tral amb aquesta idea de gran espec-
tacle». • '^if»

Tu has protestat sovint contra el rei
que les companyies teatrals catalanes
no estrenen autors catalans. Conti-
nuaràs dient-ho? - %

«Raó de més, d'ença el muniaW
de la meva obra! Aquí també hi W
autors amb obres espectaculars al &
laix com es demostra ara si és que ca
demostra-ho. Per tant, quan esM'^
guin presentar obres espectaculars n
cal que ens portin sistemàticament e
pectacles de fora. Alguns són bon
però d'altres no tant. No fem elspr

vincians! Les influències de fora &
pre són saludables, però no pas la# j
sileria d'aquells a qui només agraaa
que ve de fora. És evident que ei
xampany és el francès però to
me sco més bo és el que es fa a *a.f0.
gona... Cadascú a lo que és ""
bar el que es pugui, que diu



«Quan dic que m'indigna que no s'estrenin autors catalans és perquè això indica una
provincialització de la nostra cultura».

dar que continuaré protestant perquè
no s'estrena prou els autors d'aquí.
Perquè no parlo per mi tota sola, con-
tràriament al que alguns es pensen. Jo
no m'he queixat mai particularment,
Perquè puc dir sense pretensió que he
Publicat, he estrenat, tinc un públic...
N en tinc tant com John Le Carré,
Pfrò amb això ja hi comptava abans
&començar. Ell deu fer 1 metre 84 i jo

ig I metre 51, i sempre he estat feliç
fo meva mida. Quan dic que m'in-

ya^ que no s'estrenin autors cata-
fl/w és perquè això indica una provin-
Clalització de la nostra cultura. Els
n°stres empresaris s'han d'arriscar
amb coses del país que és el que inte-
nsa a la gent del país. No aniré dient
^ We no es tornin a estrenar tantes

catalanes com als anys 20 Ó30.1
se'n feien de traducciones en
temps. Jo mateixa he traduït
lo i m'ha agradat molt. Hi ha
influència seva en la meva

n° me n'amago.'Però que no
^ tan esnobs, la gent d'aquí! Una
^ es poques vegades que he estat

Qc°rd- amb un crític teatral va ser
Lentnient amb Joaquim Vilà-Folch

quan va escriure arran de l'estrena de
«Les llàgrimes amargues de Petra
von Kant» de R. W. Fassbinder que si
aquesta obra l'hagués escrita un au-
tor d'aquí l'haurien destrossada des-
piatadament per carrinclona, pas-
sada de moda, tòpica i tot el que vol-
dràs. Però era de R. W. Fassbinder i
per tant...»

«Sónuns snobs»

—L'acusació de no estrenar autors
catalans s'ha fet tot sovint contra el
Teatre Lliure, un dels principals ani-
madors del qual, Fabià Puigserver, in-
tervé en el muntatge de la teva obra.

«Amb en Fabià ens estimem molt, i
amb en Lluís Pasqual. Ara el Teatre
Lliure comença una col·lecció de lli-
bres d'obres de teatre amb la traduc-
ció dy «El Balcó» de Jean Genet i amb
la meva «Un lloc entre els morts».
Que són uns snobs els-no he dit sem-
pre a la cara. No es pot dir la veritat
als amics? Ells em contesten que no
troben autors catalans. Ja se sap, tot
sovint els diàlegs no són més que mo-

nòlegs... Ja els n'hi trobaria jo d'au-
tors catalans! Però no perquè s'equi-
voquin declinen en la meva amistat.
Allò que em sap greu és que es pot fer
malbé una literatura teatral per
manca de confiança del conjunt d'es-
taments que intervenen en el teatre a
part de l'autor, i que caldria que anes-
sin coordinats. Ara te'n diré una de
grossa: la meva novel·la «Un lloc en-
tre els morts» que va per la cinquena
edició la va tenir al calaix un editor
durant quatre anys i finalment no va
ser ell qui la va publicar. L'assesor
literari d'aquest editor, un patriarca
de les lletres catalanes, em va dir
quan va sortir publicada: «Em sap
molt de gres no haver publicat «Un
lloc entre els morts. L'amo sempre
m'ho retreu. Després, quan la vas edi-
tar i la vaig llegir, em va agradar...».
Home!». . • *

Un protagonista contradictori

—El protagonista d'«Un lloc entre
els morts», Jeroni Campdepadrós
(1789-1821), és un dels personatges
més treballats de tota la teva obra. Al
pròleg d'aquesta última edició en dius:
«El vaig col·locar entre dos segles,
entre dos bàndols, entre dues ètiques,
entre dues classes socials, entre dos
amors». Com el retrataries de viva
veu en aquest moment?

«En Jeroni Campdepadrós hi pots
veure de tot. És el poeta pur, molt
revolucionari però que quan la revolu-
ció surt al carrer s'esborrona. És l'in-
tel·lectual romàntic, apassionat, na-
cionalista en una època que encara no
hi havia nacionalisme. Rebel·lat con-
tra la seva classe burguesa de la qual
té tots els defectes, entusiasta de l'à^
nima popular que li serveix per a crear
el seu llenguatge tot menyspreant la
barroeria de las classes populars.
Enamoradís que no troba mai el seu
amor perquè se l'imagina més que no
pas el viu. Exiliat, naturalment, per-
què pertany al bàndol dels derrotats
en la Guerra del Francès, una guerra
civil amb paral·lelismes amb la que
hem viscuda nosaltres. Enyora sem-
pre la seva ciutat però detesta els bar-
celonins amb tota l'ànima per pesse-
ters, gasius, servils, contemporitza-
dors. Aquest és el personatge. Allò
més curiós és que a la gent jove —

: Terenci Moix sempre ho diu—, aquest
! personatge els fa un gran efecte i el

veuen com un personatge positiu ».u
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Cultura en joc JOSEP Ma CARANDELLt:

L'amor i les passions
La activitat filosòfica va despara-

rèixer pràcticament en aquest país al
llarg de la dècada dels seixanta,
substituïda pel materialisme dialèc-
tic més o menys dogmàtic, i més prò-
xim a la sociologia que a l'ontologia.
Paral·lelament, la literatura que inte-
ressava es feia sociològica o social-
realista, alunyada del psicologisme i
del avantguardisme, per dir-ho amb
poques paraules. Inesperadament,
l'any 1968 el marxisme s'esquerdà
com un càntir, acomplerta ja la seva
missió de vehicular monolíticament
la lluita contra el poder monolític, i
per les escletxes començaren a rea-
parèixer els temes tradicionals de la
filosofia, que encara havien tingut
veu en el panorama penúltim de l'e-
xistencialisme, revestits primer amb
les robes de l'estructuralisme i des-
prés amb la llibertat de modes que
caracteritzà els primers anys de la
dècada dels setanta.

L'OMBRA DE LA
FILOSOFIA

Les noves veus que aleshores es
feren sentir, com Xavier Rubert de
Ventós, a la Universitat i amb dos
llibres d'estètica, o d'Eugeni Trias,
amb un estudi sobre l'ombra que
acompanya a la filosofia, entre algu-
nes altres veus catalanes o de la resta
de l'estat, són encara avui les que
comanden amb una certa coherència
les tendències de la filosofia al país.

De particular interès va ser la fun-
dació a Barcelona, l'any 1976, del
«Col·legi de Filosofia», a càrrec dels
esmentats Trias i Rubert de Ventós, i
de Jordi Llovet i Toni Vicens. Si no
recordo malament el «Col·legi» fun-
cionà primerament a l'Escola Eina
—la que aquests dies està celebrant
el seu 13 aniversari...— i escollir el
13 aniversari ja diu molt de la seva
voluntat alternativa i extraoficial...
mentre que ara, segons sembla, el
Col·legi s'integra «com a nucli de la
rehabilitada Societat Catalana de
Filosofia, a YInstitut d'Estudis Ca-
talans», cosa que sembla lògica en
un moment en què cal redreçar «la

vida intel·lectual del nostre país», se-
gons paraules dels mateixos crea-
dors del Col·legi de Filosofia.

DUES OBRES
Aquests quatre joves filòsofs, per

altra banda, han publicat ja dues
obres sobre els cursets filosòfics do-
nats per ells mateixos al Col·legi; la
primera obra, amb el denominador
comú de la teoria del discurs filosò-
fic, aparegué a Tusquets editor, en
castellà, sota et títol «Maneras de
hacer filosofia» (1978), i la segona,
sobre el tema de les passions, acaba
d'aparèixer a edicions 62, en català,
amb el títol de «L'amor, el desig i
altres passions». En aquesta da-
rrera, però, només hi participen Llo-
vet, Trias i Rubert de Ventós, car
Toni Vicens convertí el seu curset en
texi doctoral.

El nou llibre inclou, per tant, la
transcripció més o menys literal dels
cursets dels tres professors esmen-
tats: «Raó d'amor», d'Eugenio
Trias, «Crítica de la passió pura», de
Rubert de Ventós, i «Ramon Llull:
nostàlgia de la lletra» de Jordi Llo-
vet. Ens trobem, doncs, ben lluny de
la temàtica típica d'ara fa quinze
anys. Aleshores hauria estat propi
parlar sobre «alienació» o «cons-
ciència de classe»; ara ens topem, en
principi, amb qüestions molt més
pròximes a la subjectivitat indivi-
dual.

RUBERT DE VENTÓS
EL MÉS PENETRANT

Dels tres estudis el més penetrant
és, sens dubte, el de Rubert de
Ventós, modèl·lic en la seva anàlisi
del que és el desig pur, i l'aproxima-
ció a la comprensió del fenomen
amorós mitjançant el comanteri de la
bellísima faula d'Amor i Psique. Re-
sumint el seu pensament, es pot dir
que tant el coneixement com el desig
tendeixen a la dissolució de l'indi-
vidu, per tal de connectar-lo amb
l'Ordre universal, amb la LLei. En

l'orgasme, l'individu desapareix en
favor de l'espècie, com desapareix,
en el coneixement científic en la
LLei general. D'aquí que el filòsof
empordanès pugui acusar Wilhelm
Reich de posar-se al costat de l'espè-
cie de la llei, del Poder, en una pa-
raula, car va fer de l'orgasme el seu
cavall de batalla d'alliberament. L'a-
mor, en canvi, és amor individual i
justifica el coneixement individualitr
zat, el no subjecte a generalitzacions
i, per tant, és autèntic coneixement...

Una cosa semblant ens ve a dir
Eugenio Trias en el seu treball. De"
tota manera, no és en la seva partici-.
pació en aquest llibre on trobem ex-
pressat el seu pensament sobre la
qüestió, sinó en el llibre que ell ma:

teix acaba de publicar a Taurus, titu-
lat «Tratado de la pasión», del qual
l'article present només és una apro-:
ximació. També per a trias l'autèntic
coneixement és l'individual i únic,
basat en la passió, i no el general»
propiciat per la investigació, per dir-
ho així. No cal dir que també la me-
todologia que aquesta actitud pres-
suposa ens allunya extraordinària-
ment de la que hauria estat típica ara
fa quinze anys. Ens trobem, de fet, à
les antípodes, malgrat que en filoso-
fia calgui anar sempre amb peus de
plom perquè, per expressar-ho amb
un tòpic filosòfic, sempre és possible
descobrir Plató en el nucli del pensa-
ment del seu deixeble i antagonista
Aristòtil. . , , \%,

Finalment, l'estudi de Llovet va,
per altres camins, a unes conclu-
sions semblants. L'anàlisi de l'obra
d'aquell grafòman (com nomena
Joan Fuster a Llull) no ens duna un,a
filosofia sinó a una actitud indivi-
dual: la nostàlgia de la lletra, de l'es-
criptura. Segons Llovet, Llull plan-
teja «el factor pel qual el desig ye,a
situar-se a l'altre costat de la histo-
ria, contra la història, aliè a la histo-
ria, si més no, determinant en el seu
si la més petita marca d'heterogeneï-
tat que pugui ser imaginada». íl3

L'imperi de la passió, de l'indiviu,
del particular. Perfecte. ÇalcV]J
discurit-ho, tanmateix. : #
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Teatre

Del'avanguarda
italiana
ANTONI BARTOMEUS

Promogudes pel Servei d'Activitats
Culturals de FInstitu del Teatre (Ser-
vei que, diguem-ho de passada, manté
una preocupació constant per 1' «expli-
cació» en tots els camps que li són
propis) i l'Instituto Italiano di Cultura,
han tingut lloc, al Palau Güell, unes
Jornades sobre el nou teatre italià. Dit
d'una altra manera, les Jornades han
estat una mena de «convivència» amb
els moviments teatrals més significa-
tius de l'avantguarda teatral italiana.
Perquè, en realitat, el que hem tingut
al Palau Güell ha estat una mostra de
la producció teatral italiana dels da-
rrers vint anys, servida en vídeo.

Especialment delegat per l'Ente
Teatrale Italiano per a escollir i prepa-
rar el material, el cicle ha estat acon-
duït per Ramon Pareja, andalús fíncat
a Itàlia des que fa catorze anys va
obtenir una beca per anar a estudiar a
''Escola del «Piccolo Teatro» de Milà.
Avui-, Ramon Pareja és un dels noms
"nportants de l'avantguarda italiana,
(jjns del que s'anomena «Teatro ima-
8ine». Segons Ricard Salvat, presen-
tador del cicle, «aquests creadors ten-
deixen a creure que l'espectacle tea-
jral té una independència pròpia, unes
''eis i unes coordenades definides que,
de vegades pot coincidir amb el text i
l̂tres, no; utilitzen històries de cada

"l\ posen en escena l'home comú,
PeJ"o també els herois de la literatura,

e's quals se serveixen com a arqueti-
EUs ainb la finalitat de crear una identi-
«cació entre l'heroi de ficció i l'home
comú».

Protagonistes d'aquestes projec-
!ons han estat, sobretot, personatges
OI]} Luca Ronconi, Dario Fo, Car-
"eo Bene, Giorgio Strehler, Marco
euocchio i el mateix Ramon Pareja.

^ndencies i estils diferents dins S'un
rev> m o v i m e n t c l u e n a s e r v i t P e r a

cen • a r extraordinàriament l'es-
dela lta^jana> especialment de la mà
traj^

u^s'entén com a realitzadors tea-
que , X a n c a Que a r a e °s admira, i
Sju

 n ° s n a d'oblidar que ha estat pos-
també gràcies a l'oberta visió que

Ramon Parvja, andalús jïnvut a Itàlia, acondueix les Jornades sobre el nou teatre italià.

del fet teatral va tenir l'Administració
italiana molt poc després ja de la cai-
guda del feixisme. Adonem-nos que el
«Piccolo Teatro» de Milà es crea l'any
1947, i que a aquell el van succeir
molts d'altres en nombroses ciutats.
Que les coses no sempre surten per
casualitat (especialment en fenòmens
que com el teatral, requereixen tre-
ball, investigació i comunicació), i els
genis necessiten, a més del geni, al-
guna facilitat per a les seves geniali-
tats.

Al marge, però, de les teories i del
mateix interès global que ha tingut el
cicle, un dels grans atractius de la
mostra ha estat, sens dubte, la presen-
tació dels vídeos de Dario Fo, amb
Misterío buffo i Historia delia Tigre I
L'immediat inici de la temporada del
«Grec», on és prevista la presència de
Dario Fo, justament amb Misterio
buffo (dies 28, 29 i 30 de juliol), ha
donat a aquestes sessions un cert aire
d'avançada. El profund contingut re-
volucionari del teatre de Dario Fo i el
que de revulsiu tenen les seves pro-
postes, juntament amb la seva abso-
luta facilitat de comunicació, són
punts que caldrà tractar quan actuï
personalment. .

Aquesta avançada, doncs, i la vin-
guda de Pierre Constant a Barcelona
per a fer la presentació del seu espec-
tacle Le Cirque Imperial, que també
serà al «Grec» (del 25 al 28 de juny),
ens han situat ja en una mena de pròleg
de la campanya d'estiu. • -;

llibres, revistes
i publicacions

levíatan



Música

Concerts
de tota mena
JORDI GARCIA SOLER

Desrpés de la celebració de tot un
seguit de manifestacions musicals
molt diverses —entre d'altres, ses-
sions protagonitzades per Georges
Moustaki, Tete Montoliu, Panamà
Francis, Chuck Berry, Johnny Guitar
Watson, Julio Iglesias, Toti Soler,
Cai, Medina Azahara, Imàn, Ala-
meda, Sisa i Melodrama; Tradicional
Jazz Studio de Praga, Santana, Larry
Coryell, Diego Cortés, Samara, Leif
Garret i Carrie Smith—, la vida musi-
cal barcelonina d'aquest mes de juny
té al·licients suficients per als afeccio-
nats. I els té a través de concerts de
tota mena, des dels que continuen el
Festival Internacional de Música Po-
pular—després de la Democràtica Or-
chestral de Milano ens resten per
veure actuar el John Renbourn Group,
Whisky Trail, Malicorne, Chieftains i

Alain Giroux— fins a Lou Reed —a
qui podrem veure novament en acció
el dia 19 a les Arenes— > passant pel
que sens dubte serà una de les grans
atraccions de la temporada, el gran
concert de Bob Marley i els Wailers, a
la Monumental, el dia 30 a la nit.

L'actuació de Bob Marley i els Wai-
lers pot marcar un dels principals
punts d'interès de la temporada musi-
cal barcelonina d'enguany, puix que
es tracta d'un concert esperat des de
fa molt de temps i que atreu l'atenció
de tots els qui senten interès pel Reg-
gae, el gènere de moda i del qual Bob
Marley és l'exponent més qualificat,
aquell que l'ha convertit precisament
en allò que ara és aquest tipus de mú-
sica rítmica les arrels jamaicanes de la
qual, passades hàbilment pel sedàs co-
mercialitzador de les ja gairebé inevi-
tables influències rockeres, són posa-
des ben evidència pel conjunt dels
Wailers, habituals acompanyants ins-
trumentals de Bob Marley des de fa ja
alguns anys.

Tanmateix allò que realment im-
porta ara, sí més no des del punt de
vista crític, és la diversitat de les ofer-
tes que l'afeccionat té a l'hora de se-
leccionar els concerts als quals pot as-

sistir. Aquesta diversitat d'ofertes ha
augmentat considerablement —els
noms esmentats fins ara en són un
born exemple, com ho són també els*
de la Companyia Elèctrica Dharma,
Maria del Mar Bonet, Paco de Lucia,
Ramon Muntaner, Nuova Compagnia
di Canto Popolare, Marina Rossell, Pi
de la Serra, Joan Manuel Serrat, Luis
Eduardo Aute, Mikel Laboa, Imanol,
Claudi Martí i Cardavelia, als quals
podrem veure actuar al llarg d'aquest
estiu en el cicle organitzat per la dele-
gació de Cultura de l'ajuntament, ja
sigui a la plaça del Rei o al teatre Grec
de Montjuïc. I és en base a aquesta
diversitat d'ofertes —òbviament en-
cara incompleta, però molt més àm-
plia i diversa que fins ara— que l'afec-
cionat ha de saber escollir allò que
realment l'interessa, sense deixar-se
portar ni per l'allau de propaganda co-
mercial de les grans empreses disco-
gràfiques ni tampoc per la capacitat de
persuassió dels comentaristes, alguns
dels quals s'han convertitja en mers
apèndixs dels departaments promo-
cionals de les esmentades empreses.
Allò que l'afeccionat ha de fer és esco-
llir sense que ningú no escolleixi per

el l .a '••-'•£:
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Encreuats núm. 6 2 JORDI FORTUNY?

HORITZONTALS: 1. Repartides en el dominó. - 2. Cert
tipus de gall. Fa de mal fer-ho amb els peus. - 3. Capital europea
el pa de la qual es van a Barcelona. N'haureu de fer cin per a
completar un partit de tenis. - 4. Els sicilians prefereixen que
no es desperti. Que te penediment d'haver pecat. - 5. Conso-
nant. Una altra. Carregar amb un impost. 6 - Paga, mai estu-
penda, que hom rep pel seu treball. Vocal. 7 - Iode. Els senyors
estan abreviats. A la confluència de la Noguera amb el riu de
Gavet. - 8. Nom de diferents moixons petits del gènere Anthus.
En lloc. - 9. Va néixer a prop d'aquest país. Consonant. - 10.
Una altra. Quan us les veureu, haureu passat allò pitjor.

VERTICALS: I. Consonant. Vocal. - 2 Ben oposada a la
Universitat. - 3. Per fer-la sota un pont, millor fer-la a l'estiu.
Consonant. Simbolitza un del grup del platí. - 4. Us farà veure
les estrelles sense telescopi. - 5. Al bell mig de llapis. Criada
feta a viva veu. - 6. La primera. Mitiga la burocràcia i omple sa
butxaca. - 7. Fòsfor. Massa curt per passar per Florència i per
Pisa. Mitja anèmia. - 8. A Montjïc n'hi ha un de ben destartalat.
Article. - 9. Per combatre llurs "atacs hom necessita molta
calma. Societat que no pot arribar a tot arreu. - 10. Antiga
ciutat romana del Laci susceptible de ser consagrada. Al mig
del coll. Vocal. -1.1. Saben els noms de tots el's astres. -12. Radi
simbolitzat i dividit.

SOLUCIÓ ALS ENCREUATS NUM. 61

HORIZONTALS: 1. P.M. - 2. Reprovable. - 3. Goliat. Born.
- 4. Degradació. - 5. Coma. Sis. Ar. - 6. Olé. Usats. Qd. - 7.

A 2 3 4 5 G1 2 <* 40 4ÏH . C&

.*&
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Mineral. aiuD. - 8. T. Tre. Eludit. - 9. Ensopegaran. - 10..?;
Ara. • . • .- ' :|íg

VERTICALS: 1. G. Comte. - 2. Rodolí. N. - 3. Elements. - |
Piga. Eros. - 5. Rar. úreP. - 6. Potassa. E. - 7. V. Diàleg--8-
Abast. La. - 9. Boc. Saurí. -10. Lria. idaR. -11. Menorquina.*;
12. DDT.
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JOSEP MARTÍ I GÓMEZ

Massa gent,
massa presses

Dimarts, 3 de juny. Cinc hores i
quinze minuts de la tarda. Carrer
Consolat, davant la porta principal
de la Llotja.

Un municipal para la circulació,
per la porta principal apareix un mo-
torista que s'atura uns metres més
endavant. Sonen clàxons, crits in-
temperants, llarga cua de vehicles,
expectació dels peatons que s'aglo-
meren com a badocs. Al cap d'uns
minuts apareix un cotxe negre que
enfila la porta de sortida de la Llotja.
El motorista arrenca amb bramul de
sirena; el cotxe negre hi corre al da-
rrera; després del cotxe negre, un
altre cotxe negre, i darrera els dos
cotxes negres, més cotxes negres co-
rrent com desesperats al darrera de
l'estela de la sirena. El municipal
obre el pas, els cotxes detinguts co-
mencen a circular, s'escolten renecs
per a tots els gustos. Una dona diu:

—Era un ministre.
En olor de sirena i de maledic-

cions, el ministre Gamir deixava
Barcelona. Si sempre va tan ràpid
resulta lògic que no s'assabenti de
res. Això és el que els passa a tots els
ministres: van a toc de sirena.

Dimarts, 3 de juny. Set hores i un
minut de la tarda. Porta principal de
la Biblioteca de Catalunya, davant la
qual apareixen aparcats una pila de
cotxes, de policies secretes, de con-
ductors, de municipals i de senyors
Que no tenen altra feina que seguir
a|s qui manen.

Al vestíbul apareix l'ex-president
jarradellas, l'alcalde Serra, el regi-
dor Pradas i un eixam de senyors que
deue.n ser l'hòstia del poder, donat el
[Moviment que originen tan sols amb
la seva presència.

r '? xofers corren cap a llurs auto-
mòbils respectius, els policies miren
^ gairell a una banda i l'altra, els
municipals saluden i es mouen d'a-
Wi cap allà sense tenir res en concret

Ier ni aquí ni allà. Soroll de portes

que s'obren amb presses, soroll de
portes que es tanquen amb no menys
urgència, cotxes que surten dispa-
rats cap al carrer del Carme com si
els perseguís el diable. Al carrer del
Carme un municipal que s'hi estava
des de feia hores, para la circulació
tan aviat com ha vist córrer els xo-
fers cap als automòbils. Soroll de
clàxons, renecs, curiosos que s'acu-
mulen... . ' . ' - , . '

Els senyors que han pujat als auto-
mòbils han interpretat abans de fer-
ho una ridícula pantomima més prò-
pia de Jacques Tati que no de polítics
en exercici: s'han acomiadat precipi-
tadament, amb gastos de ninots me-
cànics, dels qui han anat a
acompanyar-los fins a la porta; molts
s'han equivocat de cotxes i, sobre la
marxa, han rectificat per anar cap el
seu no sense abans ensopegar amb
altres companys de precipitades ca-
rreres; algú s'ha ressagat en els co-
miats i quan ha corregut a ocupar
seient a un cotxe aquest ja s'havia
avançat uns metres: la seva carrera
ha estat divertida, contemplada pels
qui l'comiadaven des del vestíbul de
la Biblioteca de Catalunya, saludant
grotescament amb la mà i somrient
de forma estúpida... .

Haurien de filmar-se totes aques-
tes ximpleries i passar-les a les sales
privades del poder, o fins i tot més,
oferir-les en vídeo tape als protago-
nistes com a obsequi nadalenc que
substitueixi les cistelles. La sensació
de ridícul potser els impulsaria a as-
sistir a menys actes, amb la qual cosa
s'estalviaria gasolina de molts vehi-
cles, no es col·lapsarien els carrers i
es mobilitzaria molt menys personal
per a serveis inútils.

Perquè, iquè fa tanta gent i per
què tanta pressa?

Sempre, a tot arreu, sense adonar-
I se'n que vist des de la voravia del
peató resulta tan grotesc, tan buit de
sentit.
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Astrologia

El Sol a Geminis
i l'Ascendent
a Àries
ESTEVE CARBÓ

La posició dels planetes dins els
signes del Zodiac té una influència
primordial per a la interpretació del
caràcter de l'individu i emmarca els
trets fonamentals de la seva psicoJ

lògia.
Les influències del Sol, de la Ll-

una, de Mercuri i de l'Ascendent
ofereixen sens dubte els principals
punts per determinar el seu caràc-
ter.

Avui oferim els trets generals per
a un natiu que tingui el Sol a.Gemi-
nis i l'Ascendent Àries. Aquests
dos aspectes, tot i que queden ab-
solutament curts, ens donen unes
característiques generals:

Hem indicat altres cops que l'As-
cendent és també la Casa I. La vida
de l'individu. L'apariènia física. El
Temperament. Les Tendències he-
reditàries. La Personalitat del Sub-
jecte.

Aleshores els Geminis amb As-
cendent Àries tenen un tempera-
ment actiu, són una mica impulsius
i tenen molta empenta.

Les qualitats generals de la seva
personalitat són coratge, iniciativa,
ambició, confiança en sí mateixos,
desig d'autoritat, entusiasme, au-
dàcia, empresa i acostumen a ser
genials. Tenen el desig d'execució
immediata de nombrosos projec-
tes.

Síntesi
Activitat intel·lectual i mental.

Excessivitat de moviment i de rela-
cions que poden dur l'individu a un
cansament prematur i al perill de la
dispersió.

Poden ser grans treballadors ar-
tesanals, comerciants, periodistes,
mestres, editors amb possibilitats
d'arribar a llocs importants dintre
la seva professió: llocs de coman-
dament, direcció, supervisors.
Però a vegades pateixen d'impul-
sius.

Sentimentalment són actius, te-
nen —de vegades— dos o més lla-
ços afectius.
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Religió

Genuflexió de
l'Església francesa
JOSEP BIGORDÀ

La setmana passada vaig tocar una
mica per sobre, sense entrar pràctica-
ment en cap mena de valoració, la pre-
sència del Papa a França.-Em limitava
senzillament a destacar una circums-
tància innegable: tot i que la influència
de la cultura religiosa francesa en tot
el món catòlic havia estat francament
decisiva en etapes no pas massa allun-
yades, ara no es pot dir ben bé el ma-

. teix; França ja no és «el forn on es cou
el pa intel·lectual de la cristianitat».

Pensava i continuo pensant que ca-
lia adonar-se del descens que ha expe-
rimentat la capacitat d'irradicació del
catolicisme francès. Perquè aquesta
circumstància, al meu entendre, per-
met de situar més bé el significat que
intencionalment, o si més no objecti-
vament, havia de tenir la visita de Joan
Pau II a l'Església de França.

Efectivament, una situació poc bri-
llant no esdevé pas el factor més deter-
minant ni el més aconsellable per a
mantenir a tort i a dret unes determi-
nades experiències o un determinat ni-,
vell de reflexió intel·lectual. D'a-
questa debilitat n'han estat conscients
els propis bisbes francesos, i també,
naturalment, el Papa. Per això, consi-
dero que la defensa del programa «res-
tauracionista» que va duent a terme el
Papa Wojtyla s'ha pogut fer a França
amb una tonalitat ratllada de bel·lige-
rància i sense arestes. Heus ací els
punts que jo destacaria, com a revela-
dorsd'aquests consideracions:

1. Davant d'un moment dèbil, en el
pensament i en les pràctiques més
frontereres del cristianisme francès,
Joan Pau II ha pogut demostrar—o ha
cregut poder demostrar— que, en
canvi, continua essent fort —a judicar
pel nombre de les concetracions— el
catolicisme popular. Davant de les po-
sicions marcades per un suposat excés
de respecte i de tolerància, el Papa ha
desafiat sense complexos —amb un
estil, val a dir-ha, més ponderat que el
que va servir altres vegades— la so-
cietat permissiva i consumista,

2. Amb la força d'un catolicisme re-
lativament nombrós pel que fa a les

manifestacions externes, senzilles o
espectaculars, i d'impacte més emo-
tiu, el Papa Wojtyla ha pogut marcaria
línia «centrista» del seu programa,
descartant d'un costat el «progres-
sisme» —«no sabem cap on van»-^ i
r«integrisme» —s'han endurit i s'han
situat fora de la història»—.

3. La conformitat dels bisbes fran-
cesos sembla total i unànime. El Papa
va poder parlar amb una certa suavitat
al clergat i als religiosos, mentre que
utilitzava un llenguatge força contun-
dent amb els bisbes. Ni una sola veu
de reserva. La col·legialitat, de signe
vertical, amb una plena adhesió de l'e-
piscopat fou aconseguit. Aleshores,
Joan Pau II pot ésser molt més duren
relació amb el bisbe Marcel Lefèbvre.
La línia «integrista» del bisbe dissi-
dent ha quedat desqualificada sense
matisos. I seguiran-, probablement,
d'altres decisions més clares. rt

4. L'elogi i l'estímul donats als ca-
pellans obrers han estat una nota apa-
rentment discordant de la línia que
d'entrada semblaria ésser la del Papa.
Ben mirat, però, tot és coherent. Joan
Pau II coneix la història dels capellans
obrers, les vicissituds sofertes per
causa de la incomprensió de Roma, les
inevitables seleccions que a llarg dels
temps s'han anat produint, la simpatia
gairebé universal que la imatge dels
capellans obrers —com un patrimoni
original de l'Església francesa, o sen-
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zillament de França— ha causat en la
majoria catòlica francesa, si més no de
cara a l'exterior. Amb aquesta colla de
precedents, el Papa pot fer-ne l'elogi,
pot manifestar el seu desig que conti-
nuí l'experiència, perquè, segura-
ment, considera que així recuperar
per a la seva línia un sector, reduit en
nombre, però molt ample en la simpa-
tia, de l'Església de França, i treuse'l
de les «temptacions» progressistes.

En síntesi: la «restauració» que duu
a terme el pontificat Wojtyla és cada
dia més clara. És una opció conscient.
És un fet. Constatar-ho resulta inevi-
table. •

Esports

L'ANDORRA,
A SEGONA
DIVISIÓ
ENRIC BANERES

Un equipo de fora dé l'Estat espa-
nyol, el Futbol Club Andorrà —r
encara que ningú accentua aquesta da-
rrera «a»—, jugarà l'any que vé a Se-
gona Divisió «B». És a dir, en allò que
a les esferes oficials del futbol espa-
nyol es coneix com una de les catego-
rias «nacionals». És curiós això, però
el llenguatge i la nomenclatura espor-
tiva d'aquest país no ha variat gens i es
continen emprant els termes passats
de moda amb una tranquil·litat increï-
ble. Es diu, per exemple, que Arko-
nada, l'excepcional porter basc, de-
fensa «el portal nacional» o vesteix
«els colors nacionals» quan va a la
selecció de Kubala. En fi, deixem-ho
córrer per ara. . . . ..,.-,

ft>rta dels bergants RAMON BARNILS

EL POBLE VOL PA

He fullaquejat com tots vostès sense excepció l'Es-
corpí numero 42, «Cultura rima amb confitura» de nom,
i com tots vostès i com el poeta Miquel Bauçà de la bona .
època pensava que, al final, no calia parlar-ne pus d'a-
questes coses.

Però l'altre dia vaig acudir per compromís social à un
-debat sobre l'escorpinet indicat al carrer Parlament, a
can Pa i Trago, una institució de l'època del Porc Alegre
i d'altres exageracions del pa amb tomàquet. I hi havia
una velleta de vuitanta anys que va aguantar com una
dona el col·loqui, tot i que no és gens clar que no s'equi-
voqués de lloc, o que el que feia era matar canaris
mentre esperava les sobres del possible sopar. I hi havia
dos o tres matrimonis d'edat, i dues o tres —o quatre—
mestresses de sa casa que van anar anat-sé'n a mesura,
matemàtica, que se'ls feia al damunt l'hora de fer, escal-
far o dur a taula el sopar.

I vaig pensar que de vergonya, de confitura, només
n'hi ha una de blasmable, en Uiteratura, que és la d'enga-
nyar persones normals i corrents, no dic pas ingènues
Però sí que de bona fe. Bona fe definida per gastar-se
unes pessetes en llibres i per perdre una horeta en hora
tan crucial, per à les persones indicades, com és l'hora
del sopar.

Així doncs i com à aportació a una imaginària con-
versa amb aquestes persones, entre les quals em compto
Perquè també em gasto unes pessetes en llibres i també
vaig perdre un parell d'hores com elles, aporto que, al
Jfieu modest entendre i de simple aficionat, només hi ha
dos crítics de llibres, entre els que estan a l'abast de
nosaltres els que llegim en català més o menys sovint,
^ue siguin crítics com cal. I que són el senyor Pere
^imferrer, i la senyora Dollors Oller. I cap més, ni un
nies!

Dic, també entre nosaltres, que el senyor Pere Gimfe-
rrer és un crític que en sap moltíssim, probablement més
que la senyora Oller, però què és més fals que un duro
sevillano, i no sempre és de fiar. I és fals sembla què per~
raons personals, vull dir per vísceres. La senyora Oller
no ho fa mai això, de manera que quan diu que tal llibre
val la pena, és que creu que val la pena, i quan creu que
no, diu que no. Tot el que es permet és, si té compromís
—com tots en tenim, què hi farem si així és la vida—_, si
té compromís el que fa és fugir d'estudi, si no dir ni bo ni
dolent sinó que parla del temps que fa. Com fem tots, i
tant, que sí.

El senyor Gimferrer, ja és dit, menteix. De manera
que se l'ha de llegir amb peus de plom. Aleshores, sabut
això, tampoc no fa mal de veure què diu: si un dia li ni tes
el llautó, doncs si parla bé d'un llibre o d'un autor
malfia-te'n, i malfia-te'n si en parla malament. També és
una orientació, però per l'altre cap, oi, vostè?

Ara tot el que ens fa falta als qui anem comprant
llibres, vull dir per continuar comprant-ne, però amb
alegria i no amb resignació, és que l'una i l'altre ens
donin els seus punts de vista, què es mullin els culets i
ens diguin què tal el seu promès, què tal el Moix i què tal
la moixa de la Roig, què tal el Comadira i què tal el
Parcerisas, i què tal les pometes del pomer i què tal la
pols del terrat. I que ens ho diguin en lletres grosses i
paraules gruixudes, a l'abast, de forma i manera que
nosaltres, els pocs milers, però milers que ens desfem
d'unes pessetones i d'unes hores al mes per veure com
anem de literatura, de cultura, ens vegem ajudats en la
tria. .

"O això o agafarem cagarrines, de tanta confitura. No
els ho sembla, senyores i senyors del carrer Parlament?
Molt de gust d'haver-los entrevistat, i estiguin bonets.
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Bé doncs, ja tenim a l'Andorra —
nosaltres també li treurem l'accent per
posar-nos al dia— a Segona B, junt
amb el Terrassa, el Nàstic, el Lleida,
el Mallorca, l'Eivissa, equips andalu-
sos, extremenys i un parellet de «lo
Regne» de València, que és com els
agrada de definir-se als sectors més
radicals d'aquelles terres. Fa com una
cosa mica estranya això de veure
l'Andorra tot viatjant a Mérida, a
Puertollano, a Badajoz o al Puerto de
Santa Maria i encara molt més exòtic
els resultarà als jugadors afeccionats
d'aquests llocs visitar les valls ando-
rranes. Crec que el futbol servirà per
què l'existència del petit estat pirinenc
sigui descoberta per una part impor-
tant dels espanyols, la qual cosa ja
serà interessant i positiva.

L'Andorra no està format, com po-
dria creure's d'entrada, per jugadors
de ciutadania andorrana. No sé si n'hi

ha algun a la plantilla que la posseeixi,
però normalment l'equip el formen ju-
gadors fitxats de clubs catalans de
Tercera Divisió o Regional. El presu-
post que tenia el club per intentar l'as-
cens era de 20 milions, els quals proce-
deixen en un 75% de subvencions dels
comerços, en un 15% de l'aportació
del Consell General —que també és el
propietari del camp, el qual cedeix
gratuïtament al club— i el 10% restant
de les quotes que pagen els 400 socis
de l'entitat. A qualsevol club català,
sobretot al Girona i al Sant Andreu,
que han baixat a aquest pou sense fons
que és. la Tercera Divisió, se'ls deu fer
la boca aigua pensant en un club que
comença la temporada amb el 90% del
seu pressupost cobert per aportacions
alienes a l'entitat, però aquesta és
l'única forma com l'equip podia asso-
lir la categoria que ara posseix amb un
nombre tan baix de socis.

5 . * *

delocio

vacacione&
./

Cada setmana «viatgem» amb vostè per fer-li la
ciutat més accessible...

... i durant els mesos de Festiu...
0 Xecs i targes de viatge
0 Divises
0 Documentació de viatge
0 Creuers marítims
0 Viatjar en tren
0 Lloguer de cotxes
0 Vacances a cases de pagès
0 Camps de treball
0 Viatjar i aprendre idiomes
0 Rutes turístiques programades
6 Paradors de turisme
0 Esquiar sota el sol
0 Esports nàutics
0 Rutes a cavall
# Esports aeris
0 Vacances de càmping
0 Cursos de natació per a joves i

infants
0 Campaments i albergs de joventut
0 Música per a les vacances
# La lectura de l'estiu
# Llibres per a viatjar
0 Festes populars
0 Còctels frescos per a l'estiu
0 Viatjar per Espanya
0 Viatjar pel món
0 Passatemps, etc...

Guia del ocic/especial vacances
... per a ficar-se l'estiueig a la butxaca

Si rAndorra ha d'estar Pany que'vé
a segona B, s'hi trobarà el Nàstic de
Tarragona, que ha baixat després
d'una temporada decebedora. El Nàs-
tic, amb un equip molt jove i promete-
dor, havia aconseguit la proesa de pas-
sar en dues temporades de Tercera
Divisió a Segona A, però ha demostrat
que és més fàcil arribar i més difícil
mantenir-se. Lleida i Terrassa com-
pletaran el cup d'equips catalans en
aquesta categoria, a la qual torna
també un «històric» de capa caiguda,
com és el Mallorca, la qual cosa farà la
Segona B molt atractiva la propera
temporada. v$

També la Tercera Divisió, que no-'
vament serà cent per cent catalana,1

oferirà l'any vinent nous al·licients.
Els tres equips aragonesos d'aquesta
categoria —Monzón, Binéfar;* i
Endesa— seran substituïts per tres ca-
talans —Hospitalet, Mataró | i
Canovelles— mentre queda pendent
la promoció entre el Vic i l'Horta.
Aquesta és l'enèsima reestructuració
que se'n fa de la Tercera Divisió, però
al final s'ha tornat als orígens i cadas-
cun dels 13 grups, com volien els clubs
i els afeccionats, només reunirà
equips d'una mateixa «regional».
Aquí seran els 20 equips catalans, pot-
ser per tal que Pablo Porta tingui raó
quan digui que la Tercera Divisió és
una categoria «nacional».• "•''${'

CULTURAL!
Una cultura;
en marxa i
p e r a t o t •
un poble

Carrer Ample, 35 Barcelona 2 j
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OFERTES

Noia estudiant de BUP s'ofereix
per a fer canguros. Truqueu al T.
226 79 09 i demaneu per Montse-
rrat.

... A 20 anys s'ofsraix ptr a quelse-
vol treball que estigui an contacte
amb infants i Puericultura. Teresa T.
3189361 STOP L'HORA. Ref. 8 1 .

Noia 18 anys per consulta metge o
similsr només matins (Batxillerat BUP
i COU), Sou a convenir. Truqueu de 9
112 2494538 Nújia o escriviu a
STOP L'HORA. Ref. 49.

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

Tekfoniíta amb experiència s'ofe-
nix. Sou i convenir. Truqueu
3111898 Maria o escriviu a STOP
IWRARif. 98.

GnUsta amb 7 anys d'experiència
l'ofereix. T. 308 72 15 o escriviu a
5T0P L'HORA. Ref. 58. .

S'cfareix noia 18 anys per a guar-
uria curs complert de puericultura
•ou a convenir. Truqueu a Elsa T.
33431 89 tot el dia o escriviu STOP
L'HORA. Ref. 50.

noi 18 anys amb coneixe-
««to català escrit per a administra-
»>• Tsmbé altres feines que calgui ca-
»•* «scrit. Zona Girona i comarca. Es-

^d3£Í«LST0P_LHor«. Ref. 70.

ada en Psicologia amb expe-
Professional en Escolar i Cllni-

* * « • feina per a completar jornada
[*w* o compartir despatx amb al-
™> ProfessloiMlB) TiMf. 38900 68 o
5 ° P L'HORA Ref. 74.

f da 22 anys amb equip i
««uelment sense feina, frfe-
r al que sigui, no imports si cal
?p,lBÇ8mtnt·· TmqiMu ala m+
* 7513118 o escriviu a

f o t ·$ t U d i a n t d« 3« r - d« M » Í W I M
bllfH D **uil»UllB in8\]IC9 0 S8ÍII"

33?:.p" «'«rendes truqueu al Tel.

fcl in? ° M c r l v i u a STOP L>H0RA

COMPRES

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

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

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

Venda per mili moto Buttaco Me-
tralla GTS nova -(4.000 km.). Preu
125.000 pte». 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. Jardi ampli amb piscina. Aire
acondicionaU Parquet. Preu 18 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 0138 o escriviu STOP L'HORA.
Ref. 48.

L'HORA SÏmP
PETITS ANUNCIS *

L'HORA DE CATALUNYA ha creat aquaata nova secció da petita .
anuncis com a servei als nostra* lactors, en el qual a'inclouan ofertea i
damandas da treball, compraa 1 vendes intercanvia, «te. Les ofertes 1

demandes de treball seran gratuïtes i podran gaudir d'un eapal en eede
cas. En els eltras casos el preu serà da tres-oentea (300) peseetee per

espai, tn ais anuncia hi aniran forçosament el n.° de telf. o da referència
de l'aaunclant.

NO ES MANTINDRÀ CORRESPONDÈNCIA DES D'AQUESTA
REDACCIÓ

Laa insercions efectuades desde le nostra redacció seran abonades al
comptat, les Insercions fetes per correu aniran acompanyades per taló o la
quantitat da pessetes en ssgslla de correus. . _ , _ . ,

VENDES

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

Venc fotocopiadora Canon 5.000
amb dos anys garantia (valor orig.
750.000 ptas.) per 500.000 ptei.,
pagament e convenir. T. 2170818.
Domènec Nebot. Ref. 54.

Venda estufa Butathermix, mod. 318
OS, gran, quasi nova, per 10.000
ptes. Tl. 803 80 39 o escriviu a STOP
L'HORA Ref. 85.

Llit nou metall cromat. Puja i baixa
accionat pels peus. Vendria per 8.000
ptes. Sra. Uumi. Tl. 220 53 70 d'l 1 s
1 STOP L'HORA Ref. 80.

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

Venc 2 butaques tapisades en. bon es-
tat. Molt bé de preu. T. 21105 55.
STOP L'HORA. Ref. núm. 79.

Venc bicicleta de carreras marca
Zeus-Campagnolo, en bon estat. Preu
trenta mil pessetes. Escriviu a STOP
L'HORA REF 102 o telefoneu al
7982802 ds 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 jmb una
superfície de 12 m1, amb «llving» i un
espsi per a cuina. Quasi nova i molt
bé de preu. Truqueu al telèfon
803 60 39 (figualade o escriviu •
STOP L'HORA Ref. 104..

DEMANDES

LLOGUERS

Llogaria masia (en bon estat). No més
de 10.000 ptes. Zones indicatives: B
Ripollès, El Bergadè, La Gerrotxa, El
Montseny, etc. Escriure a STOP L'Ho-
ra. Ref. 82 o telefonar al 2 4 S 3 9 5 9

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

' ' - • > • ' : ; ? " - -

D/VERSOS

Centra de relació social i matrimo-
nial per a persones solts i separades.
Cerqui la seva parella. Màxima serio-
sitat Carrer Ecuador núm. 53. entre-
sol 4.» B-29 T. 322 45 52. STOP L'-
HORA Ref. 100. , ;
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TiïóiïBéhrig li hagués
agradat de veure'ls am.

Fofo efectuada a la plaça
"J'&i/ ven Behring a Sant Feliu

Alegres, divertits, confiats. Behnng
fou anomenat "el salvador del nens .
perquè amb la seva vacuna contra la
diftèria els lliurà d'un gran penll. Fou el
primer Premi Nobel de Medicina.
Col·laborava amb Hoechst

Els nostres investigadors nan
obtingut importants victòries en llurs
lluites contra la malaltia i el dolor.

Cal però, una miÇana de b a b
anys d'investigació i sintetizar unes

Hoechst

8000 substàncies per a trobar un nou
medicament El cost d'investigació»per a
cada nou medicament oscil·la entre 301
60 milions de marcs (1.140 a 2.280
milions de pessetes). Hoechst inverteix
cada 24 hores l'equivalent de 100
milions de pessetes en múltiples camps
d'investigació. Gairebé la meitat en

A l'institut Behring i altres centres
de producció farmacològica (Sant Feliu
de Llobregat - Barcelona), Hoechst
ofereix els resultats de la seva
investigació i del seu esforç industrial.

Investigació responsable.
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