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vostè
té crèdit
cada dia a 2.600.000 establiments

Una targeta
extraordinària

per als nostres
clients

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

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

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

el compte d'un restaurant, comprar una joguina o fer un 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 D'E5TALVI5 DE CATALUNYA

CAIXA
DE TOTS

li ofereix gratuïtament la Targeta Master Charge



Cartes a

L'HORA
SOBRE JORDI LLIMONA

En la bona entrevista de
Montserrat Minobis, J. Lli-
mona diu que no pretén que
la Jerarquia pensi com ell,
però que el seu llibre «ge-
nera qüestions que dema-
nen resposta». Ja l'han do-
nat.

Perquè no li faltin respos-
tes, li ofereixo la d'una mare
de família cansada de prota-
gonismes insconscients es-
terilitzants. La millor res-
posta ell mateix la dóna
diont que «planteja qües-
tions que ja ho foren a co-
mençaments de segle i que
varen ser eliminades a base
de clatellades». Però amb
clatellades o sense, les
«qüestions» de J. Llimona
moriran amb ell i amb ell,
les «qüestions» de tots els
falsos profetes d'avui i de
demà. •

Si bé és cert que a molts
se'ns han plantejat, més o
menys, aquesta o una altra
inquietud, una madurada
opinió de fe cristiana ens ho
fa superar, acceptant en Je-
sucrist la divinitat indiscuti-
ble.

Com diu la periodista, la
llibertat vol ser «leit-motiv»
de Llimona. Però la pròpia
llibertat té una frontera: el
bé dels altres. Un pensa-
ment per a discutir nomé a
n<vells intel·lectuals, pot
Portar pertorbacions a nive-
lls populars poc formats.
. I per últim, la seva afirma-

C|ó que «si tornés acomen-
?ar, tornaria a ser sacer-
dot», involuntàriament
m'ha portat a la memòria el
record d'una dona comu-
nista, diabòlicament sectà-
r|a, que vaig conèixer en la
Jeva infantesa. Aquella
°°na afirmava que si que-

dava vídua, es posaria de
majordoma en una recto-
r|a-Perquè? /

Ma VICTÒRIA ESPELT DE T.
Granollers (Vallès Oc.)

SAGASETA

Senyor director:
Llegeixo amb interès la

carta titulada «A favor de
Sagaseta» i se m'acut de
dir:

L'únic encert d'aquest di-
putat fou, com en Fraga, sa-
ber que per a què t'escoltin,
o ets un primer espasa o has
de fer el pallasso. Amb la
diferència —i em dol haver
de dir-ho—. que èn Fraga féu
de Charly Rivel i en Saga-
seta féu de Fofito de ba-
rriada.

Guardant el degut res-
pecte que ambdós pallas-
sos em mereixen, rebeu
una cordial salutació.

J. VALLS
Barcelona

ALCALDESSES, JUTGES
I UN PARTIT

Al Vallès Oriental i ha
quatre alcaldesses i una; re-
vista fatxa, on va aparèixer
un article groller, fruit | de
l'ancestral masclisme impo-
tent que pateix el nostre
país. ] •,

Aquesta revista no la lle-
geix pas tothom. De les qua-
tre alcaldesses només una,
la de Mollet, té el costum de
fer-ho, i per tant ella sola es
va assabentar de l'article
ofensiu. Ella sola va decidir
que calia posar una denún-
cia al directori va demanar
l'ajuda d'una advocadessa i
va convidar les altres tres al-
cadesses, la de Parets, la de
Sant Celoni i la de La Ga-
rriga, a afegir-s'hi. Malgrat
que no eren del parer de
donar-hi més importància,
van decidir de fer costat a
una companya i totes qua-
tre van anar al Jutjat.

Al jutjat hi havsa dos jut-
ges. Un d'ells va rebre les
quatre denunciapts, les va
escoltar i les estimulà a tirar
endavant, va ordenar el se-

grest de la revista i va pren-
dre declaració a l'articulista
ofensor. Però per exigèn- .
cies tècniques, va haver de
passar l'expedient a un altre
jutge que va sobreseure el
cas. ,

Els jutges, hem après, són
criticables però no ataca-
bles. Els deixarem en pau,
doncs. Només parlarem
d'una altra cosa. El sobre-
seïment es va fer el 4 de ge-
ner. Les tres alcaldesses, ho
van ignorar fins el 18 de
maig, quan va sortir a un
diari. I la quarta? O la pri-
mera vaja. Males llengües
diuen que el redactor en cap
de la revista fatxa havia
pressionat un alt dirigent
comunista, que va pressio-
nar l'alcaldessa de Mollet
que va ser pressjonada i
que es va descuidar de pres-
sionar les seves tres compa-
nyes. Un oblit lamentable
que les ha fetes malpensar.!
el mal pensament és que no
ha jugat gaire net.

Tot plegat una petita his-
tòria de jutges, d'alcaldes-
ses i d'un partit una mica
desconsiderat envers les
senyores alcaldesses.

ROSA MARTI (Alcaldessa
de

Parets)
TERESA ROSSELL (Alc. de

Sant Celoni)
NÚRIA ALBO (Alc de La

Garriga)

LLIBERTAT PATRIOTES
CATALANS

Senyor director:
Crec que l'imminent ju-

dici que es celebrarà contra
els patriotes Jaume Martí-
nez Vendrell i Lluís Montse-
rrat Sangrà no és altra cosa
que una maniobra de re-
pressió contra el moviment
independentista català.

És curiós constatar fets
com aquest i, d'altra band,
les amenaces que un autoa-
nomenat Batallón Catalano-

espanol ha fet als indepen-
dentistes, probablement
per intentar desemobilitzar-
los en llur lluita per la lliber-
tat de Catalunya i dels seus
fills emresonats.

I, a més, he d'afegir que
m'ha plagut (i m'ha sorprès,
tanmateix) que el conseller
de Governació Vidal i
Gaiolà hagi tingut la luci-
desa de demanar amnistia
per a aquells patriotes, en
una intel·ligent i racional
mesura política.

JORDI CARBÓ
Barcelona

SOBRE LA LLEI
D'AUTONOMIA
UNIVERSITÀRIA

Amics: . •
Vull cridar l'atenció sobre

el fet que la inspecció que el
Ministeri d'Universitats va
fer dur a terme a l'Autò-
noma de Bellaterra per acla-
rir suposdes irregularitats
en l'ús del català i del caste-
llà, no és altra cosa que con-
seqüència directa de la re-
dacció actual de l'art. 8 del
projecte de Llei d'Autono-
mia Universitària. No cal dir
que si aquesta llei s'aprova,
el català, lluny de conquerir
el seu dret de cooficialitat,
passarà a ser una llengua de
segona, totalment accessò-
ria, a la universitat.

La L.A.U. del senyor Gon-
zélez Seara hauria de trobar
novament una enèrgica res-
posta per tal de Catalunya,
per evitar que passi o, si
més no, palesar la nostra to-
tal disconformitat. La nostra
fita mínima ha de ser la
plena convivència i igualtat
de les dues llengües, amb
llibertat d'expressió per a
ambdues, no pas la subordi-
nació de la que és pròpia de
Catalunya. • .

MARIA PLANAS
' Girona



m s'acaba!

CINEMA

MEDEA. Itàlia. 1969. Dir.:
Pier Paolo Pasolini. Act.:
Maria Cailas i Massimo Gi-
rotti. Tragèdia grega. Una
dona mata els seus fills i des-
prés es suïcida. Roma (14
anys).

SALO. França-Itàlia. 1975.
Dir.: Pier Paolo Pasolini.
Act.: Paolo Bonacelli i Cate-
rina Boratto. 4 homes agafen
nois de diferents sexes per
experimentar amb ells. Pel·lí-
cula amb escenas molt fortes
que poden afectar profunda-
ment l'espectador. Bosque
(18 anys) «S»).

EL 1MPERIO DE LOS
SENTIDQS. Japó-França.
1976. Dir.: Nagisa Oshima.
Act.: Eiko Matsuda i Tatsuya
Fuji. Història d'amor d'una
parella que s'acaba de casar.
Oda a la felicitat, la passió, el
sexe i l'amor. Molt recoma-
nable. Balmes, Maryland.
V.O.S.E. (18 anys «S»).

OPERACION OGRO. Espa-
nya-França-Itàlia. 1978.
Dir.: Gillo Pontecorvo. Act.:
José Sacrista i Àngela Mo-
lina, narració del fets que van
acabar en la voladura del
cotxe de Carreró Blanco. Pa-
lau del Cinema.

LOS FIELES SIRVIEN-
TES. Espanya. 1979. Dir.:
Francesc Betriu. Act.: Am-
paro Soler Leal i Paco Al-
gora. Un grup de criats pre-
para un banquet per als seus
senyors, i com que aquests
no arriben, ells mateixos fan
el banquet. Catalunya. (16
anvs).

OPl.KA PRIMA. Hspaina-
l·raiiç.a. Oir.: hernando
Tiueba. 1979. Act.: Oscar
Ladoire i Paula Molina. Un
bon dia el protagonista des-
cobreix que té una cosina que
és «too much» per ell. Com es
pot imaginar passen a l'acció
corporal. Alexandra, Aquita-
nia, Paladium. (16 anys).

SANT JOAN
LEGENDARI

Diu la llegenda que cada
24 de juny Sant Joan baixa a
les tres de la matinada i es
passeja damunt les aigües
de la badia de Roses. Mai
no hi ha hagut desgràcies a
la mar el dia delSant. Al
Rosselló creuen que tot el
que toca la rosada la nit de
Sant Joan no es fa mblé mai
més. Pel Berguedà diuen
que mentre toquen les
dotze Sant Joan baixa del
cel i es passeja amb cama-
des gegants.

Les noies casadores que
posen un cubell d'aigua al
balcó, podran veure a les
dotze del dia 24 la cara del
seu futur marit, reflectida a
l'aigua.

l^ï^^^'^^-yifi-^V:!

Sant Joan Bapíistii

TOTHOM DE REVETLLA t

La nit de Sant Joan, el
solstici d'estiu, ningú no es
pot quedar a casa. De segur
que al seu barri han organit-
zat una animada revetlla. Si
no és així pot consultar el
full editada per l'Ajunta-
ment de Barcelona on hi ha
una relació de totes les Fes-
tes que es celebren als dis-
trictes de Barcelona.

D'altra banda, l'Ajunta-
ment ha preparat una gran-
diosa revetlla que s'iniciarà
a les 7 de la tarda a la Plaça
Sant Jaume amb l'arribada
del foc de Sant Joan i ba-
llada de sardanes. Els ba-
rris que ho desitgin poden
anar a la plaça a recollir una
porció d'aquest foc i endur-
se-la a la seva festa. A les 9,
davant les fonts de Mont-
juïc hi haurà una gran fo-
guera amb els grups d'ani-
mació Santi Arisa amb la
seva Tribu i Can Boter. A
les 1D de la nit començarà el

gran ball amb PÒrquesta grups de rock formats p<
Plateria, Tagomago, Santi gent que tot just comenceí
Arisa i la seva Jribu i Can
Boter i a la una gran castell
de focs. i
/ Paral·lelament, a la plaça
situada darrera! l'antic pa-
velló d'Itàlia podreu trobar

El festival s'anomena :A
ïock jove de la Barcclor
80».



LLUÏS CROUS, ANNA CORTADA I JOAN CARLES BONAGA ..

PETARDS PER SANT JOAN

Pim! Pam! Pim! La nit del
24 fins i tot vostè, persona
seria i respectable, ben se-
gur que s'ho passarà «pipa»
encenent coets, «piules»,
correcames, borratxos, ro-
des i pot ser que traques i
tot. Això si la seva butxaca
li ho permet, car els preus
del petards s'han posat pels
núvols. (Prepari's a gastar-
se més de 1.000 ptes.).

Si es decideix a recordar
la seva infantesa podrà tro-
bar petards a Pirotècnia Es-

tapé, al carrer Aribau 188,
entre Paris i Londres; a
Cim'Dor, carrer Salvadors
3, —Casc Antic, prop de la
Ronda de Sant Pau—; a Es-
talella Codina, Consell de
Cent 192 —entre Urgell i
Villarroel—; i a Pirotècnia
Igual, a la plaça del pes de la
Palla 3.

FANALETSI
SERPENTINES

Serpentines, confetti, ba-
rrets de paper, nassos pos-
tissos, espantasògres, fana-
Iets de paper... Tot això són
elements tradicionals i im-
prescindibles per a passar
una bona revetlla. Pot
trobar-ne a Marquès de
Barberà 8 (Dictricte 5), «El
rey de la Màgia», (Princesa
11) «Estadella» (C. Cent
192), «Estapés» (Palla 31
prop la plaça Nova) «Indus-
trial Bolsera» (Xucla 15) i
«El Ingenio» (Raurich prop
del carrer Ferran).

COCA I XAMPANY

PER CELEBRAR-HO

es revetlles que hi hau-
aquests dies —de les

també informem en
pàgines—, no pot

çar ni el xampany ni la
coca. A totes les revetlles
^ e hi vagi en trobarà, si no
j1 l e s pastisseries de Barce-
J?na —sobre tot les del
Jrasc Antic, la Montserra-
lna al carret Sta. Anna—

^ b e en pot obtenir. Pensi
ant Joan només és una

vegada al any, i que malgrat
que s'hagi de rascar una
mica més la butxaca val la
pena gaudir del plaer qujï
suposa menjar un tros de
coca i beure un got o una
ampolla —tot depèn del seu
estat etílic— de xampany.

Z. FRANÇA-ALGÈRIA.
1968. Dir.: Costa-Gavras.
Act.: Jean Louis Trintignant i -
Ives Montand. Descripció de
la Grècia dirigint-se cap a la
dictadura dels coronels. Mú-
sica de Theodorakis. Ars (18
anys). . -. -

MÚSICA

MIQUEL FARRÉS piano.
Obres de Granados, Turina i.
Brahms. 19 de juny a les 9 h.
al Conservatori Municipal de -
Barcelona. ~ <
ESBART SANT JOAN. Dia
20 a les 9 h. al Palau de la
Música. - •-
ORFEÓ DE SANTS. Dia 25 -
a les 10 h. al pati de l'Hospital,
de la Santa Creu.
BANDA MUNICIPAL DE
BARCELONA. Obres, de
Berlioz, Saint-Saèns, Casals,
Strauss, Moussorgsky, dia';
19, Nit..Plaça del Rei (Barri
Gòtic). - . - 1
QUICO PI DE LA SERRA.,

-dia 23, nit. Càmping Tortuga.
Ligera. El prat. -
MARINA ROSSELL. Dia
21, 6 h. Auditorium de la
Caixa. Terrassa.
RAMON MUNTANER. Dia
22 nit. Barri de Pubilla Cases
(aire lliure) Hospitalet. • ?
LOU REED. Dia 19. nit."
Plaça de braus Arenes (Bar-,
celona). . . . .

Orquestra Plauria

EXCURSIONS

SERRA DE SANT AMANÇ; -
21 i 22 de juny. Inscripcions
«Ateneu Enciclopèdic Sem-
pre Avant» Riego 28. , .

EXPEDICIÓ ALS ALPS,
MONT-BLANC i L'AIGUI-
LLE DU MIDI. Del 23 al 29
de juny. Inscripcions Riego
— O. - . i • • • . , .



Va, que el mon s'acaba!
REVETLLES

BANDA PARIS, RADIO FU-
TURA, LOS REBELDES,
SISA I MELODRAMA, LA
SALSETA DEL POBLE
SEC, LA ORQUESTRA
MONDRAGON. Dia 23 a les
9,30 al Càmping de la Tortuga
Ligera.

SANTI ARISSA I LA SEVA
TRIBU I CAN BOTER, LA
ORQUESTRA PLATERIA,
TAGOMAGO. Dia23ales 10
a les fonts de Montjuïc.

MIGUEL RÍOS, SPESSA
SALSA, TRIO LATINO,
SALSA PICANTE, JOHN-
NY COBRO, SINOSPA-
GAN BOYS. Dia 23 a les 10 a
Sant Andreu (carrer de la
Riera d'Horta), devant de la
Pegaso).

Quico Pi de la Serra

TELEVISIÓ

QUITXALLA. Editor: Enric
Frigola. Realitzador: Joan
Bas. Coordinador: Francesc
Nel·lo. Espai dedicat a la ca-
nalla. Dissabte 21 ales 10,30
del matí.

LES NITS DE LA TIETA
ROSA. Guió: Ma Aurèlia
Capmany. Realitzadors:
Mercè Vilaret i Lluís Ma

Güell. Canços: Josep Ma

Mainat. Protagonista: Rosa
Maria Sardà. Avui: «La tieta
va a cal psiquiatra». Dime-
cres 25 ales 16.45.

FUTBOL. Retransmissió de
la final de la Copa de Europa.
Dia 22 ales 20,15.

EL RING. Dir.: Alfred Hit-
cheock. Programada per al
13, inicialment.

EL HOMBRE DE LA MAN-
CHA. Dir.: Arthur Hiller.
Act.: Sofia Loren, Peter
OToole. Imaginària recons-
trucció a l'època d'en Cer-
vantes, sobre les acusacions
que li fan en un judici. Dia 22
a les 21,30 pel segon pro-
grama.

No s'hi miri mes: apili cuatre fustots, tiri sorra per terra i
faci que cremi tot. Que cremi fort. En foguera gran o en
foquet petit, però que cremi.

Mirar una foguera ben bèstia és un espectacle davant del
qual tothom, grans i petits, ens hi quedem embadalits.'
units per la foguera.

Hm diuen que els digui que prenguin mesures abans d'en-
cendre'l, el foc. Que s'assabenti del que deixen i no deixen
fer les autoritats i que si li diuen que no pot encendre cap
foguera, em diuen que els digui que no l'encenguin. Però si
pot fer-ho, faci-ho. I faci-la grossa. La cosa de la sorra és
especialment vàlid per als carrers amb asfalt. La sorra impe-
deix que es destrossi el terra. I, a mes, el dia següent de la
borratxera de foc li vindria la ressaca de veure el terra
trencat. 0 sigui, permís, sorra i que cremi.

% •

wt
LA REVETLLA DE LA TORTUGA

Els de Tecla es munten
una revetlla «rockera» al
càmping de la Tortuga Li-
gera. Actuaran en directe
els conjunts Banda París,
Radio Futura, Los Rebel-
des, Sisa i Melodrama, La
Salseta del Poble Sec, i
VOrquesta Mondragón. Es
projectaran les pel·lícules

El Baile de los Vampiros,
Siete novias para siete her-
manos, Aquèllos chalados
en sus locos cacharros, i
Los hermanos Marx en el
Oeste. També es projecta-
ran els videos de Santana,
Police, Lene Lovich, etc.
L'entrada costarà 500 ptes
si la compra el mateix dia, i
400 si l'adquireix abans

—per exemple a Discos Cas-
telló al carrer Tallers n° 2-

Per desplaçarse a la I° r '
tuga Ligera hi haurà un ser-
vei permanent d'autobusos
que sortiran de la plaça t s '
panya i també de la pW
Goya. Com afi.de festa po;

drà contemplar la sort»*
del sol a la platja.



CREMÀ CATALANA

En Joan Manuel, el Serrat, diu que:
«Un vespre quan l'estiu obria els ulls,
per aquells carrers on tu i jo ens hem
fet grans, on vam aprende a córrer,
damunt d'un pam de sorra, s'alçava
una foguera per Sant Joan». I afegeix
que; «Llavors un tros de fusta era un
tresor i amb una taula vella ja érem
rics». I recorda que: «Pels carrers i les
places, anàvem de casa en casa, per
fer-ho cremar tot aquella nit».

I en Joan Manuel, el Serrat, acaba la
cançó demanant «un tros de fusta per
cremar».

La nostàlgia que mira endavant deu
ser cosa bona. I que la memòria col-
lectiva no decaigui.

JOCS DE BALL

Pel ball de revetlla li re-
comanen que jugui. Si, si
que jugui com la canalla
amb jocs. ad hoc.

Ei fanalet: joc que con-
sisteix que les mosses tin-
guin un fanalet amb una es-
Pelma encesa dintre men-
tes ballen. La parella gua-
nyadora es aquella a la qual
•i dura més el fanalet.

El tap de suro: Fabriqui
una paret de cartró amb
molts forats. Els homes es
Col·loquen darrera el cartró
•treuen el nas pel forat. Les
dones, des de l'altre cantó,
am-b un tap de suro, trien el
nas, una a una, i ballen amb
^e li han pintat.

El globus: es tracta que,
l°t ballant, les noies portin
Un globus gligat al turmell
^ e els nois hauran de tre-
n a r . No cal dir que la pa-
^ella guanyadora es la da-
rrera que es queda amb glo-

: L a imaginació téun paper
mPortant en jugar. No cal
^ornar sempre al joc de l'es-
combra.

FOC, FOC, FOC!!!!
Si, de sobte, una espurna traïdora i atrevida li en-

cén la casa, o encén la casa del - veí, .o encén el que
encengui, sàpiga què el número de telèfon dels bom-
bers es el 253 53 53 i ho apaguen tot.

CAPITANES INTREPIDOS:^
Dir.: Harvey Hart. Act.:
Karl Malden, Jonathan
Khan. El noi mimat que-per
les circumstàncies de la vida
es torna bo. Tot això passa
dalt d'un vaixel al mig del
mar. Dia21 ales 16.

LOS TROTAMUNDOS. Dir!:
Paul Bogart: Act.: James
Garner, Susan Clark. Aven-
tures i desventures de dos
americans: Un va d'aristò-
crata i l'altre de pobre. Els
dos junts fan negocis no
massa legals fins que els en-
xampen. Dia 21 a les 21,50.

CASTELLERS

COLLA VELLA DE XI-
QUETS DE VALLS, JO-
VES DE XIQUETS DE VA-
LLS. Dia 24 de juny a la una
del migdia. Plaça del Blat de
Valls.

Castell de quatre de vuit
RESTAURANTS

LA ROSA DEL DESIER-
TO. Menjar àrab de bona
qualitat. Unes 750 pts. per-
sona. Pça Narcís Oller, 7.
(Gràcia). Tancat els diumen-
ges.

CAN SOGUES. Antiga re-
botiga d'en Pitarra. Plats ca-
talans. Unes 600 pts. per per-
sona. Avinyó, 56. Tancat els
dissabtes a la nit i els diumen-
ges tot el dia.

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

ESPANA. Si no pot gastar
gaire per a menjar, és el lloc
ideal. 200 pts. persona.
Montcada, 2 (Casc Antic).
Tancat els diumenges.



Va, que el mon s'acaba!
LA GARDUNA. Menjar de
qualitat. Una curiositat: està
situat dins del mercat de la-
Boqueria. Unes 850 pts. per-
sona. Morena, 17 (Casc An-
tic). Diumenges nit, tancat.

DELICES DE LA FRAN-
CE. Bon menjar francès.
Unes 900 pts. persona. Mun-
taner, 443 (Sant Gervasi).
Tancat els diumenges i di-
lluns migdia.

SOPÈTA UNA. Cuina cata-
lana de bona qualitat. No li
costarà més de 700 ptes. Pere
Lestortres (Casc Antic).
Tancat els diumenges i di-
lluns al min dia.

Sopcta Una

BARS
ENROTLLATS

ALMIRALL. Joaquim Cos-
ta, 33. Des de 1860 sembla
que no li hagin tret ni la pols.

CLAUS. Aguillers, 18. Li re-
comanem els combinats de
colors.

MIRAMELINDO. Passeig
del Born. 15. Insuperable el
combinat de coco.

ELS QUATRE GATS.
Montsió. 5. Amb el cubata a
la mà pot admirar les exposi-
cions.

EL DRAPAIRE. Sitjàs, 11.
La tranquil·litat i les antigüe-
tats es barregen deliciosa-
ment.

MUSEUS

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

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

i

, El GANVA (Grup d'Acció Directa No Violenta
Anti-OTAN) edita mensualment una revista que
porta com títol «La puça i el general». Els temés
tractats són relacionats amb l'objecció de conscièn-
cia i amb l'OTAN. En aquests moments estan recol-
zant «La Marxa Anti-OTAN» que se celebrarà aquest
estiu, del 10 al 31 d'agost, fc'inici de la marxa serà a
l'aeròdrom de Reus i pujarà cap al nord passant per
Tarragona, Barcelona, Sabadelll, Terrassa, Grano-
llers, Turó de l'Home, Girona i cap a la costa de
l'Empordà on hi ha importants instal·lacions de co-
municacions (Puig Paní al Cap de Creus) que fa servir
l'OTAN. El final es preveu a Figueres. Si vol
apuntar-s'hi o més informació vagi al carrer del Bruĉ
26 2.on. Allà l'informaran més àmpliament.

ïM

w

LA RODA DE CERÀMICA f
La ceràmica s'ha post de moda. I és de segur una bona

moda perquè no hi ha dubte que els objectes de ceràmica
són decoratius i útils. Si vol remenar i triar i comprar des
d'una cassola a un joc de cafè o un càntir, pot anar a La
Roda (Call, 11 prop de la Plaça de Sant Jaume). Trobarà ce-,

ràmica aragonesa, Cordobesa, de Sòria, dé
Salamanca, catalana, etc. Hi ha plats, tas?
ses, pots, cendrers, càntirs, i moltes cose|
més. Al soterrani podrà admirar peces de ce|.

ràmica antiga i si la seva butxaca 1)
ho permet fins i tot en podrà com1.!/

prar algun. De tota manera
preus són carets.



21 de juny. Ja no és pri-
mavera. L'estiu ha arribat
encara que per als antics
pagans Festiu no arribava
fins el 23, d'aquí les festes
paganes de Sant Joan —
focs i tot això—. Però ara ja
veu, ho han traslladat i l'es-
tiu comença el 21. I ja no
són festes paganes sinó el

COMENÇA L'ESTIU

dia de Sant Lluís Gonzaga,
un sant baró, ben segur.

Ja se sap, «per l'estiu tota
cuca viu» i tota cuca co-
mença les somniades va-
cancetes de cada any.

21 de juny. El sol en Càn-
cer escalfa més que mai i eh
dics son llargs, llargs. Les

nits, curtetes, permeten
descansar de la calor de les
hores de ple sol. Tot un es-
tiu per davant que dura fins
el 23 de setembre, l'equi-
nocci de la trista tardor. Tot
un estiu per davant amb fes-
tes i festetes, platges, calor,
mars i piscines, viatges,
bronzejats i cremades d'un
sol massa rebel.

No se li ocorreixi
desaprofitar-lo que després
trigarà tot un any a tornar a
arribar. Li recomanem que
\agi a totes les festes ma-
jors que tornen a reviure i
que faci salut a les vacan-
ces. 1 tot el que vulgui, que
l'estiu ofereix possibilitats.

LLIBRES PER ALS MES PETITS
tl temps de vacances és

una bona època per a acos-
tumar els seus fills a llegir.
faules, contes populars i
les coses de cada dia» és
Una bona col·lecció per a
Pf.ns de 6 ó 7 anys. Ho pu-
°llca l'editorial Galera.

é de la Galera pot tro-
«La cullera de sopa»,
cció destinada a ense-

y els més petits a distin-
fr mides, formes, temps,
csPai i quantitats.

L'editorial Llavor ha
preparat quatre llibres per-
què els nanos coneguin Ca-
talunya. Es tracta de «His-
tòria de Catalunya», «Fes-
tes tradicionals de Catalu-
nya», «Geografia de Cata-
lunya» i «Rondalles Catala-
nes».

La col·lecció «La Natu-
ralesa» té una sèrie de bons
llibres sobre plantes i ani-
mals amb magnífiques il-

lustracions. Són per a nens
d'uns 10 anys i més que lli-
bres per a llegir tots seguits
són de consulta per a com-
pletar els coneixements de
l'escola.

Si el seu fill encara no sap
llegir li recomanem els lli-
bres sense text de la Galera.
Les il·lustracions faran pas-
sac una bona estona al nen i
l'acostumaran a tenir lli-
bres a les mans.

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ.
Parc de Montjuïc. Interes-
sants exposicions d'obres
contemporànies.,

JARDÍ BOTÀNIC. Palau de
Montjuïc. Totes les plantes
hagudes i per haver.

PICASSO. Montcada, Í5-17.
Imperdonable.si no l'ha vist.

CERÀMICA. Parc de Mont-:
juïc. Exposiciode ceràmica
de diferents països. „ ..;

BOTIGUES

ACUARAMA SAN JORGE.
Sagrera, 177. Peixos de totes
formes i colors,.. i plantes^
aquàtiques. ... . • _• • l /

ARBOR SCIENTIAE. Prin-
cesa, 15. Llibres sobre astro-
logia, espiritisme, ocultisme.
etc. De tant en tant es fan.
xerrades sobre el tema. ,

BABIA. Pelai, 52.PantaÍons
a- 200 Ptes. Camises a 100
ptes. .. - _; . ,: ,

LA CAMPANA DE GRÀ-
CIA. Ros de Olano, 11. Ni-
nes antigues. Joguines. '. . .

RÀDIO

ESPANA A LAS OCHO.
Ràdio Nacional a les 8 del
matí. Per començar el dia ben
informat. ,
QUISSICOSAS. Ràdio Jo-
ventut, de 9 a II del matí.
Coses que passen pel món.
CANÇONS AL VENT. Rà-
dio 4, de I a 1.30. Barreja de
música pop i cançó catalana.
LA CLAU I EL DURO. Rà-
dio 4, de.7.30 a 8.30 del ves-
pre. Música pop, novetats i
entrevistes.
MER1DIANO 23. Ràdio Mi-
r?mai\. 10.30 de la nit. Infor-
mació de les notícies del dia.
HORA 25. Ràdio Barcelona,
11.30 de la nit. Informatiu de
la Cadena SER. .. ,
TEMPS OBERT. Ràdio 4. de
9 a 12 del matí. Entrevistes,
col·laboracions, trucades i
mes coses. . ... -

SEXYSHOW

BAGDAD. Conde del Asal-
to, 103. Pornorama Show.

BARCELONA DE NOCHE.
Tàpies, 5. Espectacle porno.



Va, que el mon s'acaba!
EL MOLINO. Vila Vila, 99.
Sexylandia.

VILLA-ROSA. Arc del Tea-
tre, 3. Sexy modern amb ac-
tuacions «camp».

MATINADA

CAVA DEL 292. Carrer Di-
putació, 292. Obert fins a les

DRUGSTORE. Passeig de
Gràcia, 71. Obert fins a les
4.30.

DRUGSTORE LICEO.
Ramblas, 61. Obert fins a les
3.

INFANTE. Fabra i Puig, 96.
Obert a patir de les 4 de la
matinada.

LA DALIA. Platja de Sant
Miquel, s/n. Obert tota la nit.

BARCHUPI. MarianoCubí,
78. Obert fins ales 4.

LA MINA. Carretera Coll-
blanc, 8. Obert a partir de les
3.30.

MOKA. Rambles, 126. Obert
fins ala 1.30.

BANYS

Astilleros (mar, piscina).
Passeig Nacional, 74. De dos
quarts de nou a set de la

• tarda. 75-90 pts. Autobús: 17,
39, 57, 59, 64.

Orientals (piscina, mar). Al-
canar, 49. De 9 del matí a set
de la tarda. 60-100 pts. Auto-
bús 17, 39, 45, 57, 59, 64 (ex-
clusivament per a senyores).

Sant Sebastian (mar, pis-
cina), Passeig Nacional. De
deu del matí a set de la tarda.
100 pts. Autobús: 17, 39.45.
57, 59, 64.

Bernat Picornell (piscina),
Montjuïc. De nou delmatí a
quatre de la tarda. Labora-
bles 40 pts. Festius 80 pts.
Autobús 1.

Piscines i Esports. Av. Sa-
rria, 86. De deu delmatí a tres
quarts de set de la tarda. 75
pts. Autobús: 4, 7, 66.

Piscina municipal de Les
Corts. Travessera de les
Corts. De nou del matí a dos
quarts de set de la tarda. La-
borables 35 pts. Festius 70
pts. Autobús 15,43,54. ^Q

Jotin Josc Roson

Amb la primavera i la
sang alterada ha començat
la guerra. Guerra que no és
la tercera mundial. L'actriu
Yolanda Farr ho ha dit: «Si
el sexe és aquesta cosa col-
locada entre les cames,
passo d'això. A mi m'inte-
ressa més el que hi ha en el
cap». I El Lute, l'Eleuterio,
el que fou enemic públic nú-
mero 1, segons deien les no-
tícies de successos d'anys
enrera, es presenta al Festi-
val de Benidorm i el gua-
nya. I la guerra continua.

DE COR A COR
mençar a canviar tots els
carnets d'identitat. ;Amb la
colla que som! Suàrez, no-
més de saber-ho, diuen,
s'ha posat malalt. Però ma-
lalt de veritat. Ha tingut una
grip, el President, cosa fina.
La cosa coincidia amb el
Dia Mundial del Medi Am-
bient. La salut, ai, la salut.
Al cap de quatre dies els
nens, neses i senyores ri-
ques demanaven una al-
moina, una voluntat, per la
lluita contra el càncer. Fins
i tot la simpàtica prima
dona del paísl Marta Fe-

Joan Pau / /

Una altre actriu, Fiorella
Faltoyanc <;Què maca a
Asignatura pcndiente ••!>

ha dit que «mai no he hagut
de passar pel llit per acon-
seguir un paper». I és clar
que no. El nostre ministre
de l'Interior mal ens pesi,
amb aquest aire d'estar
sempre a punt de renyar els
seus fills, ha decidit que «és
imprescindible canviar el
format del DNI». Que no
ens passi res sihem de co-

(',.• ' > (llu , ' / . / . S< nin;, • . . /

rrussola, es va acostar a
una taula «petitòria» afer la
seva aportació. Per cert,
que el seu marit va ser rebut
pel Rei i diuen que en aco-
miadarse el rey Joan Carles
li va dir en català: «Bé,
Jordi, que tinguis molta
sort». I el Papa deRoma,
toma, que quan el bisbe Ta-
rancón li va dir que «estem
molt contents que ens vin-
gueu a visitar» li va respon-
d\c en efecte, estem: jo

Mana \/<

Anton C 'aiulln\

també ho estic». I tots tan
contents amb la frase. ̂ EN
que no ho estan, de con-
tents, son el productors de
cine independents que han
dit que «no podem anar'a la
vaga perquè estem en l'atur
forçós». I, mentrestant, el
senyor Güell, aquell polític
que s'ha-destacat pel ..seu
estil epistolar, va i fdiu:
«Sempre he estat cen-
trista». I llavors, després de
declaracions tan valuoses,
tots ens hem quedat tran-
quils. Comparat amb la bui-
dor de les declaracions del
senor Güell cal destacar l'a-
menaça del senyor Canye-
lles: «L'autonomia sense
nosaltres pot arribar a fra-
cassar». Mama, por. |Per
acabar, una frase de Fex-
actriu catalana i vídua; del
director de cinema italià
Vittorio de Sica, un del mà-
xims exponents del neo-
rrealisme italià. Maria Mer-
cader ha estat entre nosal-
tres per a presentar el llibre
de les seves memòries i; en-
tre d'altres coses,ha dit<pe
«jo abans de conèixer ̂Vit-
torio no era ningú. El vaij?
conèixer amb 21 anys^jjj
vaig dedicar tota la vida. El
nostre no va ser un ?&'
chazo», va ser una mútua

comprensió». Semprepa

bonic sentir coses d'aques-
tes, oi? ,.Íí.

La Cotilla
Llibertina
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Carta del director

El PNB, insolidari
Amic iector:

El darrer plè del Parlament de Madrid, amb 18 absència del Partit Nacionalista Basc, ha
constituït una prova tal d'insolidaritat d'aquest partit -que es diu autonomista- amb
Andalusia, que finalment ens ha obert els ulls sobre el significat de l'abandó que el grup
parlamentari basc féu de l'esmentat Parlament. Com és sabut, les forces de l'oposició
varen intentar modificar la Llei de Referèndum a fi i efecte que Almeria pogués tornar a
plebiscitar el text andalús i així anar les vuit províncies cap a l'autonomia per l'article 151.
Doncs bé, l'esmena es va perdre per un vot i s'hauria guanyat si els bascos s'haguessin
presentat a votar.
Durant elt debat sobre la moció de censura, l'actitud del PNB ja va ser força ambigua. El

primer dia no van donar senyals de vida i s'instal·laren -segons s'ha dit- a un pis proper al
Palau de les Corts. El segon dia es varen presentar al Parlament durant el matí per
mercadejar el seu vot, encara que al cap i a la fi ningú no,els oferís prou i també es van
quedar a casa.
Es miri per on es vulgui, aquesta actitud del Partit Nacionalista Basc és tan poc seriosa
des del punt de vista polític que personalment no entenc com els seus electors no
s'adonen que a la llarga no podran passejar per cap territori de l'Estat sense ser mirats
amb mals ulls.
El camí d'Euskadi vers el seu retrobament com a poble és un afer absolutament

respectable però tant si es contempla aquest procés des d'una òptica autonòmica comfe-
deralista, i fins m'atreviria a dir que separatista, no es pot deixar de fer sense un profund
sentit de la solidaritat amb els altres pobles de la península, i això per moltes raons que ara
no passaré a enumerar..Però el PNB això ho ha oblidat. La seva actitud sembla dir: «Els
andalusos tenen problemes, nosaltres els podem ajudar, però ... que es fotin!». I aquesta
actitud, amic lector, ja no es pot jutjar des d'un punt de vista polític, car implica una
perillosa manca de qualitat humana entre els seus dirigents que, a més a més, són els
dirigents del procés autonòmic basc.
Ben cordialment

PERE-ORIOL COSTA
Director
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PRIMER DEBAT PARLAMENTARI

L'Executiu controlat
JOSEP MANUEL CAMPILLO

«C'est tout ce qui a bienfini». Aquestes paraules de complaença
pronunciades pel president del Parlament de Catalunya, Heribert
Barrera, posaren contrapunt a la polèmica sobre els traspassos de
competències de les Diputacions a la Generalitat. La política de
decrets del Consell Executiu aixecà dures protestes de l'esquerra
catalana. A la fi, una comissió de seguiment institucional ha posat
pau momentània sobre la polmica.

ala sessió del Parlament del dia 12
comptà amb dues mocions i amb l'a-
provació d'una llei, la primera que ha
efectuat la Cambra legislativa cata-
lana: declarar l'Onze de Setembre
com Festa Nacional. Pel que fa a les
mocions, ambdues foren presentades
per l'esquerra. La primera que entrà a
debat, la dels socialistes, plantejava la
creació d'una comissió de control par-
lamentari sobre l'Executiu, adreçada
a la regulació entre les dues institu-
cions catalanes. De rerafons, els de-
crets de la presidència de la Generali-
tat de 15 i 27 de maig pels quals el
Govern de Catalunya assumia les
competències de les quatre Diputa-
cions catalanes, encara que sols en la
titularitat i deixant la gestió en mans
de les corporacions provincials.
Pel que fa referència a l'altra moció,

la comunista, aquella plantejava
també la creació d'una altra comissió
però, aquesta, per estudiar i elaborar
propostes de caràcter urgent sobre
l'organització territorial de Catalu-
nya. Segons la proposta del PSUC,
aquesta comissió també hauria d'ela-
borar les bases que més tard el Parla-
ment hauria de contemplar en aquesta
matèria. Això, no obstant, tant el par-
tit del Govern, CiU, com els seus
aliats parlamentaris, CC-UCD i ERC.
s'hi oposaren mitjançant postures
força semblants: la creació d'una co-
missió d'aquella mena podia esperar
fins l'aprovació del Reglament del
Parlament.

Així, després d'un debat poc subs-
tanciós i amb una postura ambigua per
part del PSC (abstencionista) la moció
comunista no reeixí, potser també de-

gut, en part, a la postura poc fermada
PSUC sobre aquest tema. De tota ma-
nera, i malgrat tot, aquell debat
servir de preludi al que dintre de poa
mesos ja pot ésser una discussió en
profunditat: la Llei d'Ordenació
Territorial.

Judici al Consell

Però bé, cal retornar altre cop a la
valocarió del debat que ocasionà la
moció socialista. El PSC intentà.
quasi tot al llarg de la sessió, de ferde
les paraules dels. seus diputats ele-
ments pera un «judici» a l'actitud deia

El portaveu del PSC, Eduard Martin, va deixar gairebé K.O. el conseller de Governa-
ció Vidal i Gaiolà, i el diputat Xavier Bigatà.

12



\üpresident Pujol va haver de salvar la situació als seus dos correligionaris.

Koalició al Govern, Convergència i
•Unió. Era evident que la presentació
•«e la moció socialista per a la creació
v* la comissió de seguiment institucio-
jnal sols era l'aspecte formal en l'in-
pnt, reeixit, del PSC de «cantar-li la

ya» al President Pujol.

Efectivament, la part més rica, tant
Jln ^ a ' ' t a t com en dinàmica parla-

ria, fou la realitzada al matí, des
intervenció del portaveu sòcia-*

llsJa, Eduard Martín, fins a la del Pre-
a n t de la Generalitat.

El diputat del PSC, després de fer
<na breu introducció a la moció del
^u grup dedicà un intel·ligent discurs
"1{£a la política de decrets del Con-

Executiu que, segons Martín To-
.̂ • la Generalitat encara no se n'ha-
'a adona que ja no es «provisional» i
estatutària, amb un Parlament, i que

v°. relenir aquesta la gestió dels ser-
ls en tiularitat era un error.

decrets no es pot gelislar en
ia», afirmà.

Jot el seguit de declaracions d'E-
"Qrt Martín provocà la sortida del

conseller de Governació, Joan Vidal i
Gayolà, i després del també diputat
provincial per Barcelona, Xavier Bi-
gatà. Els dos convergents varen do-
nar la sensació de «no saber-se 'n sor-
tir» de la dialèctica promoguda pel
portaveu del PSC el qual, en un joc de
rèpliques i contestes, per poc els
acaba amb «KO». Aquesta situació
provocà la sortida de qui tothom es-
tava esperant: el President Pujol.

La tranquil·litat de Pujol

I, efectivament, el President de la
Generalitat salvà la situació als dos
correligionaris que el precediren. El
seu discurs va ésser també d'una gran
talla parlamentària. El motiu: «no
hauria intervingut si no s'haquès fet
esment dels decrets». Al llarg de les
paraules de Jordi Pujol hom aprecià
una intenció de «posar pau» i d'apro-
pament cap els socialistes, el «en mol-
tes coses estic d'acord amb el senyor
Martín Toval» va ésser reiteratiu. El
president de la Generalitat defensà
l'oportunitat dels decrets, l'homolo-

gació d'aquells per part del Govern
central («aquella gent no ha dit res») i
acceptant, en definitiva, la proposta
socialista (amb l'esmena conjunta de
Centristes i d'Esquerra Republicana)
com a «element de tranquil·litat».

I com que els socialistes no en feren
bandera indestenyible i acceptaren
l'esmena dels qui també conjuntament
alçaren al poder a Jordi Pujol, s'acabà
la batalla «contra les'interferències de
l'Executiu sobre el Legislatiu». Això,
no obstant, segons impressions de da-
rrera hora sembla que el Consell està
preparant altres decrets que comple-
mentin els que es promulgaren el mes
de maig. En aquest aspecte el viatge
del President Jordi Pujol a Madrid per
entrevistar-se amb el president Suàrez
pot ésser el pas imprescindible per
continuar endavant. Això, i la conei-
xença del delegat del Gover a Catalu-
nya conegut popularment pel «Virrei
del segle XX» o «Supergovernador».B
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La passera MARTA MATA

Setze càntirs de Verdú
uit dies, del 4 al 12 d'aquest juny,

V sense Ple al Parlament, no perme-
ten que aquesta passera li sigui de-

dicada en directe; m'han permès en canvi
tractar diversos temes que un desitja po-
der tractar allí. Personalment fins i tot he
pogut fer de no-parlamentària, de mestra
simplement, i assistir a una sessió de les
II Jornades d'Escola Rural, a Tàrrega.
Quan vaig entrar, un economista trac-
tava de xifres i fórmules de costos de
l'ensenyament en general i rural en con-
cret. Els mestres feien uns ulls com unes
taronges; de prompte es veien ficats dins
els membres d'una equació i no acabaven
de comprendre el sentit de la situació, ni
com s'hi tractaven els criteris de qualitat
i solidaritat.

Quan l'economista, economitzador,
va marxar en tren, van pujar dos mestres
a parlar del redescobriment de les tècni-
ques Freinet al camp, però se'ls esca-
pava de parlar de molts més descobri-
ments, de la poesia, de la vida, de l'es-
cola al camp. El col·loqui resultava tan
ple que el moderador, el mestre de
Verdú, estava negre com un càntir d'a-
quella vila. I altra vegada xifres, però
aquesta vegada damunt del mapa, sobre
concentracions escolars; els mestres ja
les veien més clares.

inalment, un estudi de pobles veïns,

F fet pels nois grans de 8è de bàsica
(catorce anys més o menys), amb la

guia dels estudiants de Magisteri (dinou-
vint anys). Aquets parlaven ara, i aquella
els vèiem a les diapositives, i no sé què
era més emocionant, si els xicotets treba-
lant l'argila o lajove estudiant que ens ho
explicava amb total identificació; val a
dir que nois i estudiants eren dels matei-
xos pobles.

Finalment la vintena que quedàvem,
vam anar a sopar a Verdú, a l'escola de
Verdú que ens rebia amb el perfum de les
ginesteres del jardí, un jardí tot ell arran-
jat pels noiets i noietes de Verdú.

I tot menjant el pa amb tomàquet i
companyia, encara es feia més patent la
qualitat i la diversitat dels mestres de
l'escola de poble, quelcom que també
tenen els setze càntirs de Verdú que em
van regalar. Setze càntirs tots negres de
fum, que fa la terrissa més porosa i l'ai-
gua més fresca, però cada un amb la seva
forma i el seu nom: els sillons, els càntirs,
la canterata i la cantironelà, la cantim-
plora, la regadora i... tornaréa Verdú per

apuntar tots els noms, que és la gran
manera de recordar les formes. Mentre-
írant els miro a la Biblioteca Curto, de
Saifores: penso en els molts cantirersque
han viscut entre aquestes formes i les han
reproduïdes i ham donat a cada un la seva
t«planta», i n'han creat algun... i natural-
ment n'han trencat molts, com el mestre
de Verdú que un dia es refià de la consis-
tència d'una caix£ de cartró. I pensoenel
respecte a tantes i tantes formes i propor-
cions diverses com hi ha en un país, en
els homes, en les institucions, i en com
cal conèiXer-les i repetir-les a cor per
arribar a fer-né alguna de nova.

ivendres parlava amb l'alcalde de

D Tarragona, l'historiador que coneix
totes les formes de les muntanyes i

la platja que l'envolten, i de les pedres i
dels carrers i de les »ases tot al llarg de la
història de la nostra vella Tarraco, i que
vol fer llibres perquè els nens de la ciutat i
del camp els coneguin i estimin; que ara
prèxideix el Consistori i que ha de decidir
si una multinacional (tant ò més multina-
cional que l'Imperi Romà) té permís per
ampliar les seves instal·lacions.

Dimarts parlava amb els companys de
l'àrea d'ensenyament de l'Ajuntament
de Barcelona, que en un any han conegut
tantes formes d'escola a la ciutat, sense
saber encara quin nom posar-los, i pen-
sant que no fan fresca per a tots els nens
l'aigua de l'educació. Les xifres reals de
mínims de 20 i màxims de 60 nens a classe
de la ciutat de Barcelona totes ficades en
una capsa de cartró que no aguanta, com
és la capsa de l'Administració Central
quan arriba a la darrera província, son
xifres que cauen i es trenquen; se sent la
trencadissa així que vols posat-t'hi a tre
ballar amb criteris de qualitat i de solida-
ritat. Si no t'hi poses, no passarà res de
diferent, ni sortirà cap queixa... ni cap
nova forma de solució.

Penso que aquest primer any no
estat senzilla la feina dels nostres terris;
sers als Ajuntaments, òrgans de govern i
d'administració, i que al Parlament cal-
drà explicar i discutir molt el fons d a-
quests temes i de tants d'altres, les for-
mes velles i noves de Catalunya. Parlar-
ne amb criteris de qualitat i de solidaritat
i a veure si per passar la passera, aconse
guim parlar-ne amb la mateixa identifica-
ció dels estudiants, o dels mestres que

sopaven a Verdú, i tenir la creativitat
dels bons cantirers i els bons mestres.
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-a declaracions d'Oreja, una bomba al Congrés de Diputats.

TEMES DE POLÍTICA EXTERIOR I INTERIOR

Més difícil encara
PEDRÓ ALTARES

La majoria ja prou exigua d'UCD posada en evidència en el debat de la moció de
censura s'ha produït encara més. Un sol vot de diferència lliurà el Govern d'una
seriosa derrota en la modificació de la Llei de referèndums.

la inestimable col·laboració del
"B, l'absència del qual al Parla-
lent de l'estat és una mena d'assegu-
lnÇa perquè VCD no perdi votacions
'tepodrien ser claus, el partit del Go-
efn salvà pels pèls i en l'últim minut
'Ment de l'oposició de modificar la
jfide Referèndum i, per tant, la pos-
wlitat de celebrar a Almeria una
°t'a consulta popular. Els resultats
?* debat no són encoratjadors per
l'igú des d'un hemicicle mig buit a
tora dels discursos, pel fet ensí de
[antejar la modificació d'una llei bà-
ca als pocs mesos d'haver estat
COfisensuada» pels partits majorita-

Les seqüeles del 28 de febrer

ris. Els líders andalusistes, inclòs el
convers autor de l'embolic Clavem
Arévalo, no aconseguiren de convèn-
cer el Govern que fes marxa enrera en
la seva política sobre Andalusia ni que
rectifiqués ni un dels seus patents
errors. Estava previst. Mentrestant,
al Palau del Congrés els passadissos
bullien de comentaris en relació amb
la política global que VCD sequirà en
els pròxims mesos i la capacitat de
reacció del Sr. Suàrez al que es vati-
cina com una políitica de duresa de
l'oposició, especialment del PSOE.
La veritat és que, i tornant al tema
andalús, el 28 de febrer quedarà sobre

la taula com una prova d'oportunisme
polític a diverses bandes on es barre-
gen la matusseria i els truquets gover-
namentals, que utilitzà l'aparell de
l'Estat per afer tota mena de trampes
(la famosa pregunta, l'escassetat de
pressupost en palesa desigualtat amb
l'utilitzat a Euskadi i Catalunya, l'us
dels mitjans de comunicació estatals,
etc.) el neopopulisme de l'esquerra
que plantejà el referèndum com un
plebiscit sense dubtar a emprar una
oferta política falsejada (la «solució»
via autonòmica del problema econò-
mic d'Andalusia, per exemple) en fun-
ció del pas marcat pel Sr. Rojas Mar-
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cos i els seus èxits electorals de l'any
passat. Tot això va estar present d'al-
guna manera en la discussió de dijous
al Parlament i ningú no va poder evi-
tar, si tenia una mirada mínimament
crítica, una certa sensació de vergo-
nya per una discussió falsejada des
dels seus orígens a esquenes, per ac-
tiva i per passiva, del poble andalús.
El «suspense» d'última hora derivat
de la votació secreta (fou l'últim vot
computat el que desnivellà la balança
contra la modificació) no fou, ni molt
menys, estimulant i només va servir
per veure com el Govern redueix la
seva majoria fins a límits veritable-
ment exigus i que poden trencar-se
aquesta mateixa setmana amb la di-
missió del Sr. Sanchez de León (que
segons tot els indicis passa, un més, al
grup mixte) i com l'oposició s'uneix
conjunturalment en una mena d'«a-
cordeó ideològic» i que, en funció de
la seva heterogeneïtat no aconsegueix
compondre una melodia mínimament
harmoniosa. Fou, de moment, l'úl-
tima prova d'aquest joc de la política
per la política que ha portat molts es-
panyols a l'escepticisme i a la decep-
ció. I que ha fet embarcar-se el poble

, andalús en un carreró la sortida del
qual no s'albira.

Televisió, pedra angular del de-
bat polític

El matí parlamentari havia deparat
un plat fort amb la presència a la co-
missió corresponent del Sr. de La
Cierva, el qual intenà justificar l'ab-
sència d'alts càrrecs d'aquest orga-
nisme que no van anar a delcarar i la
dimissió del seu president, d'UCD,
Sr. Estella, el qual abandonà el seu
lloc amb una frase que, sens dubte,
passarà a l'antologia parlamentaria:
«al bou per les banyes i a l'home per la
paraula». Es referia a l'incompliment
de la paraula donada en l'esmentada
comissió p.er membres del govern. El
tema de televisió ja és un compendi
del disbarat polític i porta camí de
convertir-se en el tema monogràfic
per excel·lència d'aquesta legislatura.
Gairebé quatre mesos després d'apro-
vat el seu estatut, no sols es continua
no s'era abans, sinó que dóna la im-
pressió de convertir-se en la prova de-
finitiva del «sostenella y no enrrienda-
lla» en la no democratització de les
instituciens. A hores d'ara és absolu-
tament impossible saber quin és exac-
tament l'estat de la qüestió i les possi-

Amb la col·laboració indirecta del PNB, Andalusia es queda sense autonomia via 151.

bilitats reals de trencar el punt mort:
no hi ha consell d'administració, la
comissió parlamentària ensopega amb
tota mena de dificultats en la seva
feina (i vet aquí la passada setmana
per testimoniar-ho), la desmoralitza-
ció dels professionals del medi asso-
leix fites mai no conegudes, l'opinió
pública comença a creure que la cosa
no té remei, el govern ni tan sols sap
mesurar el cost polític de l'operació i
l'oposició es mostra rigorosament im-
potent per encarrilar i reconvertir el
tema ..
Així estan les coses. Un embolic que

transcendeix més enllà de la seva prò-
pia realitat per a projectar una imatge
molt poc edificant de la capacitat polí-
tica de la democràcia. Naturalment, la
postura numantina del Govern no està
essent prou valorada en les conse-
qüències, fins i tot dintre del propi
partit, de les quals la dimissió d'Este-
lla és només una part. Mentre els caps
d'UCD pensen en el com i el quan

d'un rellançament de la seva política.
els repetits errors en la política quoti-
diana el situe, cada cop més, en una
soledat que té de tot menys d'esplèn-
dida. El tema de la televisió, com d'al-
tres, es podreix. Ni tan sols el Govern
guanya amb el manteniment d'aquesta
situació. Per part de l'oposició és una
prova que no existeix cap voluntat
d'arreglar-ho. Ni en aquest ni en d al-
tres camps.

Política exterior: el que faltava.

I quan el Govern, en l'ordre intern-
prova com té difícils les coses per ĝ
vernar amb una mínima comodiw,
parlamentària, llança, no se sap bé si
premeditadament o impremeditacp
una autèntica bomba: Espanya pot »n

gressar a l'OTAN l'any que vé. I P0'
fer-ho només si aconsegueix la majo
ria simple en el Congrés. D'alguna ma
nera, la decisió governamental podflj
estar relacionada amb el palpable ai
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.lament del nostre país, palesat dramà-
icament en diversos fronts, des de les
jeclaracions de Giscard «frenant» la
nostra candidatura al Mercat Comú
no del tot neutralitzades en la reunió
Jels nou a Venècia i malgrat que la
diplomàcia espanyola hi aconseguí un
relatiu èxit) a la cada dia més insoste-
nible situació de la flota pesquera,
corralada per uns i altres. La compo-
sició de lloc del Gabinet Suàrez sem-
bla força elemental: fora de tota polí-
ica de blocs, la política exterior espa-
nyola no té cap arbre que la protegeixi
iavant situacions concretes i quoti-
Jianes. Així que ha decidit passar-se
ie totes totes a la definitiva alineació
ïspanyola al tractat de l'Atlàntic
Sford, esperant sens dubte trobar
•agraïments» i compensacions de di-
ersa mena: suport à la nostra candi-
latura al Mercat Comú, parar els peus

Marroc en les seves pretensions,
adacop menys indissimulades, sobre
Ceuta i Melilla, trobar més col·labora-
ció, sobretot de França, en el combat
contra el terrorisme, etc. Sense obli-

dar altres fronts no tan secundaris
com el reconeixement internacional,
per part de tots els partits polítics con-
servadors europeus (fervents partida-
ris de l'entrada d'Espanya a TOTAN)
envers UCD.

Deixant de banda aquesta última
qüestió, cal reconèixer que algun dels
altres arguments no són del tot desde-
nyables. Però n'hi ha d'altres, també
de consideració més que important,
que no semblen haver-se tingut prou
en compte. I que són d'índole exterior
i interna. En un moment com l'actual,
de greu tensió i de retorn a la «guerra
freda», la decisió espanyola pot tenir
molt greus conseqüències en tant que
modifica substancialment l'actual
«status quo» del Mediterrani. La no
alineació d'Espanya i Iugoslàvia venia
a fer d'element equilibrador. El de-
cantament espanyol pot forçar la pos-
tura soviètica d'Afganistan, Europa
buscava la recuperació de cert equili-
bri, i amb la conferència de Madrid a
l'horitzó, la decisió espanyola pot te-

nir conseqüències inesperades que no
sembla que el. Govern hagi valorat
prou.

En relació amb la política interior...
bé, aquest és un tema que caldrà trac-
tar en profunditat en totes les seves
múltiples conseqüències. De moment,
n'hi ha prou amb apuntar que el Go-
vern no ha contemplat la possibilitat
de sotmetre un tema de tal transcen-
dència a referèndum popular. De les
actuals forces parlamentàries, a més
d'UCD, només n'hi ha una que s'hi
hagi pronunciat clarament a favor:
Coalició-Democràtica, amb la qual el
Govern compta sens dubte. Però gua-
nyar al Parlament per minoria exigua
una qüestió d'aquesta naturalesa, tal i
com es planteja, condicionarà moltes
més coses i establirà una dialèctica
totalment nova en les relacicms gover-
esquerra, que no les que aquell sembla
haver contemplat. Ho anirem veient.
Com l'equilibrista sobre la corda
fluixa, UCD ha iniciat el «més difícil
encara». •

17



ECONOMIA

Obsequi quantitatiu
per al Sr. Leal
JOAQUIM MONELLS

En unes manifestacions públiques, el ministre d'economia declarava
fa pocs dies que l'economia espanyola podia créixer enguany dos
punts per damunt de la mitjana dels països de l'OCDE i que,
alhora, la taxa d'inflació podia reduir-se, en relació a la del 1978.

I Leal afegia que aquests objectius
de creixement-inflació eren difícils
però possibles. De difícils ho són.
Tant, que si no és per via de miracle,
resulten impossibles. D'entrada, i atès
que els resultats de les polítiques prac-
ticades fins ara estan a la vista, el Sr.
ministre hauria d'haver explicat quina
nova teràpia pensa aplicar en aquesta
operació combinada d'acceleació del
ritme de creixement del PNB i de de-
sacceleració del ritme inflacionari.
D'altra banda, hom no acaba d'enten-
dre de què dimonis sevivia créixer un
parell de punts per damunt de la
mitjana-OCDE, si el creixement (mo-
dest) del PNB no garanteix —de cap de
les maneres— ni I'absorci2 de l'atur ni
la resolució dels problemes bàsics que
l'economia té plantejats actualment.
Ni acaba d'entendre de què serviria
reduir (modestment) la taxa d'inflació
si els esforços que això reclama provo-
quen —aquest cas amb garantia
integral— augments del nivell d'aturo i
degrdació de la situació econòmica.

Inútil pretendre que Leal contesti de
manera convincent preguntes com
aquestes.El que li escau és predicar la
batalla del PNB contra l'OCDE, difon-
dre

El Sr. Leal és optimista J s'oblida de les xifres.

present suposa el malversament en ter-
mes de capacitat productiva de l'ener-
aquests primers mesos, l'atur ha aug-
mentat a un ritme d'uns l.*500 aturats
diaris, és a dir a un ritme un 30% més

gia renovadora de més de mig milió à
treballadors-joves i que, des d'uis
perspectiva de futur, suposa la hipo-
teca d'un coixí laboral immens •—um
generació o més— que no hauran tin-
gut oportunitat de practicar un ofici
d'exercir una professió o d'acumuli-
experiència.

Per exemple, les xifres de la inflació

Leal considera que enguany sen
possible de reduir la taxa d'inflacióp<-
sota de la del 1.979, que fou del 15,6'
Però després de l'eufòria transitori
del més de març, en què la inflació fe.
del 0,5%, el mes d'abril enregistra ua
taxa de 1,1%, i la inflació acumulad
en els primers quatre mesos del 19$

assoleix el 5,27c. h
termes tal vegad
més entenedors, re
sultà que l'augmer
interanual de preu
abril-79/abril-80 h
estat del I5,7fi
Taxa que, per fidel
tat a les compan
cions lealianes, yal
dir que és aproxinv
damenteldoblede
mitjana d'inflac
dels països
l'OCDE. I cal ten
en compte que
Consell de Ministn
acaba de repereuj
sobre l'economia i
terna els incremen
dels preus del petro
decidits per TOPI
arrodonir-ho, Arà-
bia a la Conferènce
de Caracas ü

desembre-79, reper-
cussió que previsiblement genera^
onades successives d'augments #
preus de la' majoria de productes i se[j
veis. I per Saudita, que constitueix^
nostre principal subministrador ^

ife optimisme i traduir subjectivament r?r:d que l'enregistrat en el mateix pe- cru, acaba d'apujar el light de 28 a --
'obscuritat objectiva del futur econò- ríode del 79. I el contingent d'aturats dòlars/barril. En aquestes condició^
i i d i t t i d supoaun 112% d l b l i ó ti si Leal pretén reduir la inflació » c^mic immediat en perspectives-verd-

esperança. Tanmateix, convindria re-
cordar al Sr. ministre algunes xifres no
quantificadores d'il·lusions sinó ex-
pressives de la realitat econòmica dels
primers mesos del 1980.

Per exemple, les xifres de l'atur.
A les darreries del primer trimestre

d'enguany, la xifra d'atur s'apropava a
la cota (oficial, l'altra és desconeguda)
de 1,5 milions de desocupats. En

si Leal pretén reduir la inflació
drà aplicar una cirurgia tan bèstia
el malalt pot morir a la sala
cions.

suposaun 11,2% de la població activa
—que està en regressió— és a dir el
doble de la mitjana d'atur dels països
de TOCDE, que el tercer trimestre del
79 cíespassava lleugerament el 5% i que
actualment se situa en algun lloc inde-
terminat entre el 5-6%. En aquella
massa d'aturats, fa un parell de mesos-
hom comptabilitzava 533.000joves a la ~...........w.. v* ...^w..uu ..u..- r ^
recerca del primer treball. Circums- per al 1980, un dèficit públic de 290.0^
tància que, des d'una perspectiva de milions de pessetes. Però s'escau <lu

Per exemple, les xifres del
públic.

EI ministeri d'hisenda havia preV!L
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en els cinc primers mesos de l'any el
dèficit ha estat de 201.000 milions; és a
dir, que el 70% del dèficit previst per
als dotze mesos de l'any ha estat asso-
lit només en cinc mesos. I les revisions
d'expectatitves per al 1980 apunten ja
un dèficit que podria vorejar els
500.000 milions, circumstància que su-
posaria un dèficit addicional no previst
de 210.000 milions, absorbit per
aquesta esponja incansable de les des-
peses corrents, que no creen llocs de
treball sinó que expressen els efectes
combinats de la inflació, de la inefi-
ciència i del malversament.

Per exemple, les xifres del sector
exterior.

Si persisteix la tònica de creixerent
del dèficit comercial del primer trimes-
tre d'enguany, que ha estat de 1.878
milions de dòlars, a les darreries del 80

el dèficit comercial acumulat podria
enlairar-se vers els 10.000 milions de
dòlars —uns 700.000 milions de
pessetes—, gairebé el doble del de
1979, que fou de 5.670 milions de dò-
lars. I l'endeutament exterior s'apropa
als 20.000 milions de dòlars —16.621
milions en dòlars del 73, que són els
normalment utilitzats per a comptabi-
litzar aquesta variable—, mentre que
el servei del deute equival a un 14%
aproximadament de les exportacions
de béns i serveis, quan el límit d'insol-
vència en matèria de deute exterior sol
fixar-se —només com a referència— al
voltant del 20%.

Aquests són alguns exemples —
només alguns— de les xifres que quan-
tifiquen la situació dels primers mesos
d'un exercici econòmic per al qual el
Sr. ministre preveu possibles resultats
optimistes. En les coses econòmiques,

no tot depèn —malauradament— del
color del cristall amb què hom les con-
templa. Tanmateix, resultarà d'un in-
terès indubtable seguin de prop els es-
forços de Leal, per veure com el seu
cristall-verd-esperança intenta recon-
vertir les xifres econòmiques dels pri-
mers mesos de l'any en resultats rao-
nablement optimistes el desembre del
80.

De totes maneres, utilitzant la termi-
nologia Nord-Surd emprada per Abril
Martorell en aquella increible inter-
venció geogràfico-parlamentària de la
qual ningú no va entendre absoluta-,
ment res, hom sospita que mentre l'op-
timisme de la UCD navega cap el Nord
—amb l'audància del challenge al
PNB de l'OCDE—, la situació econò-
mica real del país es degrada vers el
Sud, que és on es localitzen els països
subdesenvolupats (sense petroli).•

Q
IQÜENECESSITEN ELS HOMES!
EMreES^QUEl)BREN PORTES

La vostra empresa tindrà sempre un control
exacte de quan, on i en que despeneu els diners. Informeu-vos-en.

TARGETA DE CRÈDIT
D'EMPRESA
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CINC MESOS DESPRÈS DE LA
INVASIÓ •

Afganistan: l'Exèrcit
Roig amb dificultats
MATEO MADRIDEJOS

La Uuita contra la guerrilla afganesa i la impossibilitat d'un
compromís desestabüitzen tota la regió i demostren fins a quin punt
les exiglencies estratègiques de qualsevol imperialisme condicionen
la situació política mundial.

L'Exèrcit Roig, del qual hem dit en
aquestes mateixes planes que consti-
tueix una de les coses que millor fuiji-
cionen en el món, troba serioses difi-
cultats per aconseguiria «normalitza-
ció» d'Afganistan. Encara que resulta
molt difícil fer-se una idea exacta del
que està passant en aquell país asiàtic,
ja que el govern titella de Karmal no
permet l'entrada deperiodistes occi-
dentals, totes les informacions de viat-
gers i diplomàtics coincideixen en ase-
nyalar que les tropes soviètiques d'o-
cupació, equipades amb l'armaments
més modern i sofisticat, han sofert
considerables baixes i es troben fusti-
gades per la guerrilla dels patriotes.
Els últimes i més sagnants combats
s'estanlliurant a menys de cinquanta
quilòmetres de la capital afganesa, en-
torn de la qual els soviètics s'han vist-
obligats a un desplegament massiu dels
blindats per a impedir un atac dels in-
surgents.
Les quatre ultimes ofensives llançades
per les tropes soviètiques no han donat
els resultats que sens dubte esperaven
els estrategues del Kremlin, però sem-
bla que han tingut l'efecte d'incremen-
tar les baixes dels invasors. D'altra
banda, l'exèrcit afganès s'ha vist del-
mat per les desercions i ha hagut de
recórrer a una lleva forçosa que només
serveix per agreujar els problemes i
enverinar els ànims de la població ci-
vil. Si bé els 85.000 soldats soviètics i
les tropes afganeses controlen les prin-
cipals ciutats i vies de comunicació, els
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Bahrak Kunmil considerat pels .sein com
patriotes com un botxí i un traïdor.

La resistència afganesa (mukhaidins) no es preocupa de l'escàs ressò de la si'i
tragèdia nacional.

mukhaidins (combatents musulmans)
es mouen com peixos a Paigua i, tan
aviat com cau la nit, dominen la situa--
ció en nombrosos punts estratègics.

Cinc mesos després de la invasió
d'Afganistan, la situació militar es de-
grada, i el règim titella de Babrak Kar-
mal, instal·lat pels soviètics, es troba
tan aïllat com el primer dia, fins el punt
que no sols es dedica a la tortura, sinó
que es veu obligat a anunciar per la
ràdio les execucions dels anomenats
«enemics del poble». Mentrestant, els

dirigents del Kremlin insisteixen en
buscar una «solució política» que im-
plicaria l'acceptació del fet consumat
de l'ocupació del país. De moment, no
hi ha cap resposta a la pretensió soviè-
tica de fer de Babrak Karmal, al q"al

els seus compatriotes consideren com
botxí i traïdor, un personatge interna*
cionalment respectable. És molt diiic
inclinar-se davant el cinisme, Per0

això no vol dir que els soviètics acon-
segueixin llurs propòsits, encara que
la llarga hagin de fer algunes conces-
sions.
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s blindats de l'Exèrcit Roifi tenen problemes per conservar Kabul sota control.

at per V alliberament
nacional

L)e moment, els soviètics es mostren
ractables. Després del fracàs de

entrevista dels presidents Breznev i
' s c d a Varsòvia, el ministre hindú

Estrangers, durant la seva re-
visita a Moscou, no ha aconseguit

és petita inflexió de l'actitud soviè-
Mentre la propaganda del Kre-
insisteix en ressaltar «l'ajuda fra-

ernal» de | e s tropes soviètiques al rè-
S'm tie Karmal, per a defensar-lo del

'Ç

setge exterior muntat pels «imperialis-
tes», el ministre d'Afers Estrangers,
Andrei Gromyko repeteix impertèrrit
la ja gastada cantilena d'una solució
política que només podrà començar
quan s'aturin les «ingerències exter-
nes».

La veritat, però, és que els insur-
gents afganesos no reben la més petita
ajuda exterior: les armes de què dispo-
sen procedeixen de les captures efec-
tuades als soviètics o són aportades
pels desertos. Els nordamericans con-
sideren, de moment, que una intromis-

sió en el conflicte enverinaria les ten-
sions amb els soviètics i suscitaria molt
vives reaccions al Pakistan, el règim
militar del qual té por de ser la primera
víctima d'un avanç dels blindats soviè-
tics cap el mar Aràbic, a través del
Belutxistan.

EI govern soviètic ha rebutjat igual-
ment, per considerar-la inacceptable,
la propoosta del comitè especial de la
Conferència islàmica per a una nego-
ciació tripartita entre l'URSS, Babrak
Karmal i els resistents afganesos. La
història demostra que les potències im-
perialistes es neguen sistemàticament
a negociar amb els qui lluiten amb les
armes a la mà, i quan ho tenen més
remei que fer-ho, resulta que és massa
tard per a una solució de compromís.

El que està passant a Afganistan no
és una rebel·lió contra un règim legal,
sinó un combat per l'alliberament na-
cional, i els plans soviètics per a una
«solució política» resulten tan ambigus
com il·lusoris, no perquè no digui el
secretari d'Estat nordeamericà, sinó
perquè els insurgents no semblen dis-
posats a abandonar les armes. Babrak
Karmal arribà a Kabul en els avions de
l'Exercit Roig i es manté en el poder
per voluntat dels soviètics, encara que
per a fer-ho hagi d'afegir a la doctrina
de la «sobirania limitada» l'extrava-
gant corol·lari de «l'autoagressió».

Vietnam '{Txecoslovàquia

Els esdeveniments d'Afganistan
susciten els amargs records de Viet-
nam i Txecoslovàquia, de la victòria
d'un poble del, Tercer Món sobre el
poderós exèrcit d'una superpotència i
de la permanent incapacitat del govern
de Gustav Husak a Praga per aconse-
guir l'acceptació del seus ciutadans.
No resulta prudent, tanmateix suposar
que les tropes soviètiques a Afganistan
correran la mateixa sort que les norda-
mericanes a Indoxina.

El Vietcong i els nordvietnamites,
com es recordarà, havien adquirit una
gran experiència bèl·lica en el combat
contra els francesos, comptaren amb
un gran ajut de l'URSS i de Xina, mo-
bilitzaren l'opinió pública internacio-
nal i fins provocaren a l'interior dels
Estats Units un moviment força gene-
ralitzat de rebuig de la guerra, de tal
manera que els nordamericans van co-
mençar a perdre la guerra simultània-
ment als arrossars i al campus de Co-
lúmbia, després que l'autoimmolació
dels bonzes pel foc desemboqués en
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l'assassinat de Diem. Els resistents af-
ganesos, al contrari, es troben sols da-
vant els blindats soviètics, sense que
sigui previsible que l'URSS iels països
d'Europa oriental experimentin el ti-
pus de dificultats internes que el con-
flicte vietnamita originà als Estats
Units i a d'altres països occidentals.

Seria exagerat comparar el txecoslo-
vac Gustav Husak amb l'afganès Ba-
brak Karmal, encara que ambdós ha-
gin esdevingut peons de l'imperialisme
soviètic. Allò que interessa subratllar
és que, dotze anys després de la inva-
sió, les tropes soviètiques romanen a
Txecoslovàquia, on han establert ba-
ses permanents que no sols responen a
una exigència estratègica, sinó també a
la necessitat política de dissuadir tots
els potencials adversaris. Si els russos
se n'anessin de Txecoslovàquia, pro-
bablement el règim d'Husak no resis-
tirà gaire temps les pressions populars.

Com a conseqüència de la lluita po-
pular contra l'invasor, la situació a Ka-
bul és més tràgica que a Praga. Gustav
Husak, el qual passà llargs anys em-
presonat durant el període stalinista,
era el mal menor en comparació amb
altres reputats prosoviètics àvids de
revenja; Babrak Karmal és el típic ni-
not de palla, l'únic poder del qual s'as-
senta en els blindats soviètics. Tot el
poble afganès es troba amenaçat d'a-
norreament per una «ajuda fraternal».
Els txecoslovacs respongueren a la in-
vasió amb la dignitat moral, ja que la
resistència armada era impossible;
però els afganesos, a més, es juguen la
vida, sense importar-los tan sols l'es-
càs ressò que la seva tragèdia nacional
suscita en els països occidentals.

A la recerca de les
«aigües calentes»

La distensió està definitivament
compromesa i la guerra freda torna a
planar sobre els nostres caps, no preci-
sament perquè el poble afganès li hagin
arrabassat els seus drets més elemen-
tals, sinó perquè els Estats Units tenen
por que l'exèrcit soviètic busqui les
«aigües calentes» i acabi per sentir la
perillosa temptació d'arribar-se al golf
Pèrsic i amenaçar les vies d'aprovisio-
nament energètic de les societats més
industrialitzades.

De moment, totes les vies de nego-
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On hi ha musulmans, e.s protesta contra la
invasió soviètica d'AJganistan.

ciació es troben closes. Niels soviètics
poden retirar llurs tropes, la qual cosa
comportaria immediatament la cai-
guda del govern de Karmal, ni el presi-
dent Carter, en vigílies més plausible
suggereix que els soviètics estan inte-
ressats en mantenir bases permanents
a Afganistan, ja que en cas contrari no
els hauria calgut instal·lar Karmal al
poder, puix que des de 1978 existia a
Kabul un règim favorable als interes-
sos soviètics, encara que formalment
neutral ista.

Aquesta voluntat de bases perma-
nents i «l'escalada» militar que es pu-
gui derivar de la resistència popular
afganesa desestabilitzen tota la regió i
amenacen amb prolongar intensificar
ifins estendre el conflicte. Siels blin-
dats i l'aviació soviètics, acuitats pels
guerrillers, recorren, com els norda-
mericans a Vietnam, a atacar als «san-
tuaris», els Estats Units iXina no po-
dran romandre gaire temps de mans
plegades. L'enduriment de les posi-
cions de la diplomàcia soviètica, insen-
sible a les amonestacions francesa i
hindú, és un reflex de les dificultats
que troba l'Exèrcit Roig i una demos-
tració inquietant de com les exigències
estratègiques de qualsevol imperia-
lisme condicionen la situació política
mundial. No es pot anar gaire més en-
llà en l'anlisi quan es desconeixen del
tot les discrepàncies que pugin existir
al Kremlin entre els dirigents que pro-
pugnen la distenció i els qui actuen"
com mandataris de l'anomenat com-
plex militar-industrial-imperialista. •

ALGER, TRIOMF
PRO-OCCIDENTAL

L'OPEP per
l'estabilització
XAVIER BATALLA

L'OPEP ha tornat a augmentar
el preu del seu petroli. El passat
dia 10, al final de la seva 57ena.
conferència ministerial, el cartel
acodrà incrementar el preu
mínim del barril, el qual passarà
aviat de 28 a 32 dòlars. Tot i ser
important, aquest augment no
és, tanmateix, l'acord més
significatiu dels adoptats a Alger.

La nova pujada del petroli repercu-
tirà, no hi ha dubte, sobre les ja criti-
ques economies d'Occident i, sobre-
tot, del Tercer Món; però el fet més
important de la reunió és que s'hap
marcat la línia de recuperació de k
unitat dels preus, la qual cosa sembla
un triomf dels països partidaris de col
laborar ert l'estabilització de l'econo-
mia occidental.

Els resultats de l'última conferència
ministerial de l'OPEP han deixat un
gust agredolç en els països industrialit-
zats. Per un cantó, la nova pujada de'
petroli ha estat durament criticada P*
Estats i la CEE, que saben que Kincre-
ment representarà una altra càrrega
per a llurs malmeses economies a par"
tir del proper 1 de Juliol, si bé el cürt(l

ha deixat llibertatals seus tretze paiso»
membres per arribar quan ho desitg"1

al topall dels 32 dòlars per barril. Pe?-
com a contrapartida, els indsutrialrt'
zats d'Occident també es feliciten p*1

l'acord segons el qual els països pjo
ductors es mostren disposts a posar fa
a la caòtica situació existent en el mer
cat internacional des de finals de I9'f
Aquest segon acord d'Alger haufl;
confirmat, en opinió dels consum»
dors, que l'OPEP, que aquest estiu c&



ebrarà el vintè aniversari de la seva
fundació, és al llindar de la majoria
J'edat, després d'una esgarriada ado-
lescència durant la dècada dels anys
danta.
El nou preu mínim del barril de pe-

troli és la primera part del compromís
assolit a Alger sota els*auspicis d'Arà-
bia Saudita. L'augment, que els ex-
perts xifren al voltant d'un 3%, ja que
Aràbia Saudita era de fet l'únic país
que venia el seu crua a 28 dòlars el
barril, accentuarà sens dubte la reces-
sió econòmica a-casa dels industrialit-
zats i sotraguejarà fortament els països
Jel Tercer Món; però la càrrega no
embla especialment pesada per als

occidentals, sobretot si es compara
amb l'augment del 100% enregistrat
des de principis de 1979, o amb el 500%
assolit entre 1973 i 174. La principal
preocupació dels països industrialit-
zats és ara les.dificultats que trobarà al
eu pas l'acord assolit per la pro-

nordamericana Aràbia Saudita, cap de
fila dels països moderats que s'oposen
al radicalisme de Líbia, Algèria i Iran.

La unificació dels preus

L'acord de principi per a una unifi-
cació dels preus, que és un primer pas,
segons els industrialitzats, cap a l'esta-
bilització de l'economia internacional,
s ha aconseguit a causa dels grans ex-
cedents de petroli. Conscients que la
JJ'ïlor defensa contra la política de l'O-
PEP era la disminució de la demanda i
'acumulació de grans reserves, els
Països consumidors no han pagat en

els últims temps majors preus gràcies
al magatzenament. L'experiència de
1974 ha estat en aquest sentit de gran
utilitat per als Estats Units i els països
de la CEE, entre d'altres. No obstant,
també l'OPEP ha après la lliçó de 1974
i ara, sis anys després de la quadrupli-
cació dels preus, no està disposada a
repetir l'error de mantenir un nivell de
producció que a la llarga, com va pas-
sar llavors, prococaria la caiguda de
llurs tarifes. Segons els acords d'Al-
ger, i malgrat la dràstica reducció de
les exportacions iranianes, Aràbia
Saudita i altres productors estan deci-
dits a rebaixar llurs alts nivells d'ex-
plotació, a fi d'ajustar l'excés d'oferta
amb l'actual demanda. Tot sembla in-
dicar que la producció dels països de
l'OPEP, que actualment es xifra enuns
28 milions de barrils/dia, es veurà reta-
llada en uns 2 milions.

Aquest control de la producció serà,
si ex compleix en el futur, un factor
determinant per a l'entrada en vigor
del sistema de preus unificats que pa-
trocina Aràbia Saudita i que defensen
els països consumidors d'Occidents.
És per això que els saudites s'han vist
obligats, davant l'augment de produc-
ció dels jaciments mexicans i del Mar
del Nord, a fer tot el contrari del que
fins ara venien fent. Com es recordarà,
les autoritats deRiad es plegaren ràpi-
dament a les peticions occidentals
d'augmentar llurs exportacions el 1978
i 1979/quan la crisi iraniana provocà
una greu esassetat de petroli que va
desestabilitzar el mercat internacio-
nal.

i, ministre de Petroli d'Aràbia Saudita, aconseguí veure reconeguts els seus críte-
!" moderats a l'OPEP.

Els països consumidors han d'espe-
rar ara a la «cimera» de caps d'Estat de
l'OPEP que se celebrarà el pròxim mes
de novembre a Bagdad. Per a alesho-
res està previst que entri en vigor el
sistema de preus unificats que fou ela-
borat pel comitè d'estratègia de l'orga-
nització, el passat febrer, i ratificat trs
mesos després a la reunió de Taif (Arà-
bia Saqdita). Amb aquest sistema, les
noves pujades seran en realitat uns
reajustaments automàtics i trimes-
trals, l'objectiu dels quals se centraria
en recuperar l'estabilitat perduda.

Malgrat les crítiques nordamerica-
nes al nou augment aprovat a Alger, no
hi ha dubte que els projectes de l'O-
PEP han estat rebuts amb alleujament
als països consumidors. Convençut de
la determinació saudita de no atemptar
contra la precària salut econòmica
d'Occident, Ulf Lantzke, president de
l'Agència Internacional de l'Energia,
el consorci integrat per 20 països con-
sumidors, s'avançà en unes setmanes
a la reunió d'Alger per a expressar la
seva esperança que l'OPEP estigui en
camí d'esdevenir una força clau per a
l'estabilització de l'economia mundial.

No obstant, el camí a recórrer fins
novembre no serà fàcil. La mateixa
naturalesa de l'OPEP, que no és un
cartel típic, és una constant amenaça
per als plans futurs. Les diferències
polítiques existents entre alguns dels
seus membres ha fet possible, en certa
manera, els acords d'Alger; per exem-
ple, no es pot comprendre el suport
iranià a les propostes saudistes sense
tenir present l'actual hostilitat entre
els règims de Bagdad i Teheran. Però,
per la mateixa raó, la política pot tor-
nar a aprofundir les paleses diferències
entre els integrants de l'OPEP, la uni-
tat dels quals sembla haver estat refor-
çada difícilment a la capital algerina.

De moment, els països consumidors
han acollit amb satisfacció que els ano-
menats països radicals (Iran, Líbia i
Algèria) hagin congelat llurs preus,
que se situen entorn dels 37 dòlars, de
manera que les diferències entre els
crus pesats i lleugers no superin mai les
cinc dòlars. Però l'actual relació de
forces en el si de l'OPEP no invita pre-
cisament a que els industrialitzats des-
cartin nous augments unilaterals. La
qüestió, tanmateix, rau, com en la dè-
cada dels setanta,en saber si ambdues
parts estan disposades, per fi, a iniciar
una etapa que no estigui presidida per
una política de confrontació.H
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L'EXPOSICIÓ DE LES EXPOSICIONS

Picasso commociona Nova York
La niés gran de les exposicions que mai s*hagi fet als Estats Units dedicada a un artista del segle XX acaba
d'ésser inaugurada. El protagonista és un pintor nascut a l'Estat espanyol i estretament vinculat a
Barcelona, que va morir voluntàriament exilat i que aviat farà cent anys que va néixer: Pablo Picasso.
La revista nordamericana «Time» ha dedicat la portada i un extens reportatge en un dels seus darrers
números a la personalitat i l'obra de l'extraordinari Picasso. «Time» no dubta en cobrir el propi nom de
la publicació amb la signatura de Picasso. És la visió nordamericana d'un gran esdeveniment, escrita per
Robert Hughes, que pel seu interès i qualitat a L'HORA de Catalunya li plau de reproduir.

Picasso, pare del Modernisme,,
torna a casa al Museu d'Art Modern de
Nova York. Durant els propers quatre
mesos, prop d'un milió de persones
faran cua al Museu d'Art Modern de
Nova York (HOMA), per a donar una
ullada al'Obra.

A Pablo Picasso, que va morir el
1973, hom li ret homenatge, en una
exposició d'unes 1.000 obres seves, al-
gunes de les quals mai no havien estat
exposades abans, d'altres procedents
del seu patrimoni així com de col·lec-
cions de tot arreu del món.

Allò que dóna a l'exposició el seu
caràcter aclaparador és l'abast i la fe-
cunditat del talent de Picasso. Els ins-j
tants d'inquietuds demoníaques, les
cimeres de confiança en ell mateix i la
profunda inseguretat, les relacions (al-
ternant amor i canibalisme) amb l'art del passat, però
sobretot la ininterrompuda intensitat del sentit. «Pablo
Picasso: una Retrospectiva» té pintures bones i dolen-
tes, algunes tan fluixes que semblen falsificacions (però
no ho són), així com grans obres d'art per a les quals la
paraula Obra Mestra, derrotada pel crim de l'elitisme,
durant la passada dècada, ara ha de ser rehabilitada. És
la més gran exhibició que el museuha exposat sobre un
artista i que probablement mai farà. Conté obres que van
des de l'altura del Guernica, el mural de 26 peus que
Picasso pintà en protesta contra el bombardeig feixista
de la ciutat busca durant la guerra civil espanyola, fins
un grup de penjarobes de nina que va pintar per a la seva
filla Paloma. Pintures, dibuixos, collages, graves de
qualsevol mena, escultura en bronze, fusta, filferro,
estany, corda, paper i fang. No hi haurà virtualment cap
instrument que l'artista no hagi utilitzat i tot això està
representat a bastament.

Les obres omplen les tres plantes de l'edifici, despla-
çant la col·lecció permanent del Museu d'Art Modern.
«Crec que només amb tot el Museu podem tenir una
exposició digna de Pobra de Picasso», explica William
Rubin, director de pintura i escultura del Museu. «No
crec que hi hagi cap altre artista que amb la seva obra
pugui sostenir una exhibició semblant.»

Molts visitants estaran d'acord amb aquestes afirma-
cions, encara que trobin l'exhibició esgotadora i difícil

Pablo Picasso. Nova York als seus peus.

de pair caminant depressa a través de
les galeries degut a l'assistència de
8.000 persones al dia. En tals circums-
tàncies, ningú no pot absorbir la pro-
funditat i extensió de l'home. <",Com
pot veure's en dues hores allò que va
trigar prop de vuitanta anys dobses-
siva activitat en produir-se?

El «Tut Law» o maledicció de la mò-
mia, segons la qual les obres d'art són
invisibles con més audiència hi hagi en
els museus, treballarà en contra d'a-
questa exposició. Això és el fet més
irònic, ja que aquest no és un treball de
poc valor com l'exhibició de Tutank-
hamos, visitada per més de vuit mi-
lions d'americans, sinó una immensa
contribució als estudis de Picasso. feta
un alt nivell d'habilitat de conversació.
La retrospectiva fou recopilada per

Rubin i Dominique Bozo, conservador a càrrec del futur
Museu de Picasso, a París. Quan el Museu Picasso. que
rebé les millors de les seves obres procedents del patri-
moni particular, s'obri a París l'any entrant, no podrà
oferir l'exhibició d'aquesta magnitud, car algunes de les
seves 300 obres han vingut a Nova York per aquesta
exposició. Tanmateix 1980 serà l'últim any en què e
Guernica, deixat en préstec al MOMA per Picasso el
1939, es vegi a Estats Units. Serà enviat a Espanya
probablement al Museo del Prado, d'acord amb els de-
sigs de Picasso.

En resum, una exposició com aquesta és difícil que &
pugi tornar a fer.

No tots els grans pintors són precoços, però Picasso
ho fou, en el sentit tècnic fou tan prodigiós com Mozarti
la seva precocitat sembla haver fixat el seu peculiaf

sentit de vocació. Va néixer a Màlaga el 1881, fill d un

pintor anomenat José Ruiz Blasco (un anglès de cara
perfilada, no com la màscara de simi de Pablo, que li%c

de sa mare) i cap als 13 era tan bo com a dibuixant que es
va dir que el seu pare li va lliurar els seus propis pinzells
pintures per estimular el noi a pintar. Sila història es
certa, això ens encamina a l'explicació, amb la 9uaJ

Picasso trebaballava. «Pintar és més fort que Jo>>\^
marcà una vegada, «em fa fer el que vol». Pintar li ^ '
guanyat la batalla abans que hagués començat la se*
carrera. Si algú hagués dit que «Ciència i Caritat»,' eS'
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cena del llit del malalt, de Picasso, 1897, amb els seus
dibuixos una mica convencionals, però hàbilment pintat
a mà (especialment en els detalls, com el joc del mirall
sobre el llit) havia estat fet per un Acadèmic Espanyol de
fa 30 anys, hom hauria predit un futur competent per a
l'home. Tan aviat com algun s'adonés que havia estat
pintat per un noi que encara no tenia setze anys l'habili-
tat sembla prodigiosa com una il·luminació i aquesta és
la impressió general que produeixen els primers treballs
de Picasso.

La qüestió no és que Picasso, com estudiant d'Art a
Barcelona, i posteriorment, a la tardo de 1900, jove
artista a París, fos remarcadament millor que ho foren
altres artistes espanyols en imitar Steinlen o Toulouse
Leutrec, però ell va poder passar de les influències tan
ràpidament com una lleugera digestió. Va tenir allò que
va necessitar, sense ensopegades. Línia decorativa del
nou art espanyol, per exemple perfilant masses extretes
de les influències de Toulouse Leutrec, es veuen retrata-
des en les escenes del cabaret de 1901. Alguns d'aquest
ón de remarcada intensitat. Picasso pintà Gustave Co-

quiot, un art d'estil parisenc i de columna teatral, com
un sinistre Deu del plaer urbà, ombres verdes rígides
contra llavis vermells en una màscares verdes, sembla-
ren predir durant 10 anys.

L'impressionisme alemany. La dona blava; 1901,
amb la seva petita ferotge Aubrey Beardsley, dirigents
de prostitutes, depassant el vestit d'un retrat de Velàz-
quez, és un exemple especial.

La influència d'un artista domina el període blau. Fou
Puvis Chavannes (1824-98), un pintor de pàl·lids, al·lego-
ries de guix, composicions de figures amb gravats plans i
figures allargades, el treball del qual fou admirat per Van
Gogh, Gauguin i els simbolistes del 1890, tals com el
Jove Turks, com Picasso. Ell havia estudiat els frescos
de Puvis al panteó i el seu semblant formal va donar la
pauta de la seva gran al·legoria de l'amor jove i la deses-
peració, la Vie, 1903. (Originalment, l'home jove a la
pintura fou un autorretrat, però Picasso ho va transfor-
mar amb la cara de Carlos de Casagemas, l'amic que
havia vingut amb ell a París des de Barcelona i que es va
suïcidar per l'amor d'una model de l'artista.

Avui es tendeix a pensar en l'al·legoria com una forma
moderna, ja que contradiu l'abstracció de la pintura
modernista. Però importava molt a Picasso i hi va recó-
rrer en alguns dels seus màxims moments —no sols la
mort de Casagemas, sinó en la construcció de Les De-
moiselles d'Avignon (que començà com una al·legoria
de les malalties venèries, un tema de gran interès per a
l'enrgic Pablo), de Guernica, i en els seus temes medite-

L'ANECDGTARI DEL PICASSO BARCELONÍ

Pablo Ruiz Picasso va formar-se artís-
ticament a Barcelona. La seva estada
aquí va suposar la base, l'inici del que
havia d'ésser la carrera d'un geni, i va
suposar també un arrelament a la terra i
als homes de Catalunya. Picasso va arri-
bar a la capital catalana el setembre de
1895 i hi va viure els primers decennis del
segle XX, combinant amb viatges a Pa-
rís», on finalment es va quedar.

L'estada de Picasso a casa nostra va
lligada als noms d'uns amics, companys
d afició pictòrica i de vida bohèmia. Un
d'aquests amics, era Sebastià Junyer Vi-
dal, un amic que a més podia permetre's
el luxe de mantenir i alimentar Picasso,
quan el pintor malagueny era un desco-
negut amb molta gana a les orelles, grà-
cies a la posició benestant dels Junyer-
Vidal. A canvi, Picasso va deixar al seu
ar*iic una pila de quadres i gargots que,
amb el temps, es convertirien en una de
'es millors col·leccions particulars d'obra
Picassiana.

Carles Junyer Pardillo, periodista col-
laborador de diverses revistes d'Espa-
nya i Llatinoamèrica, home xerraire i
amb un cert aire o"e «bon vivant», és nét-
nebot de l'amic de Picasso, Sebastià Jun-
yer, i prop d'ell va viure fins que va morir
' any 63, recorda bé la seva infantesa en
'a qual «l'oncle» era amic del pintor Pi-

casso i coneix bé les històries que aquest
li ha anat contant tota la vida.

—Es van conèixer quan Picasso tot
just havia arribat a La Llotja, on hi havia
l'Escola de Belles Arts i des de Llavors
quasi cada dia venia a dinar o a sopar a
casa Picasso no tenia ni un duro i el meu
oncle era el que pagava sempre, fins i tot
els viatges a París; ell intentava vendre
els quadres que feia Picasso. però ningú
no els volia, fins que va aconseguir
introduir-se a París, en el món artístic,
que controlaven els jueus, ajudax per
Gertrude Stein.

Dos Bohemis a Barcelona

Carles Junyer no s'atipa d'evocar re-
cords. La vid jovenícola a Barcelona de
Pablo Picasso i del seu oncle Sebatià,
també pintor, era d'alló més frívola.

—Es coneixien totes les cases de ba-
rrets de la ciutat. Justament el quadre
«Les senyoretes d'Avinyó», que els fran-
cesos diuen que fa referència a unes «de-
moiselles» d'Avignon, va dedicat a unes
putes del carrer Avinyó de Barcelona i un
quadre del meu oncle que s'anomena
«Cala Rosa», no es refereix a cap cala de
Mallorca, com s'ha dit, sinó a les noies
d'una altra d'aquestes cases.

La guerra i l'ajut de Picasso
L'amistat de Picasso amb la família

Junyer tindria una primera oportunitat
de ser corresposta amb motiu de la gue-
rra civil. Sebatià Junyer. la seva esposa,
la criada i el propi Carles es trobaven a
Mallorca i allí hagueren de passar les
«llargues vacances» del 36 al 39.

—Tot just esclatada la guerra va venir
a veure's un comandant d'un vaixell
francès de part de Picasso portant tota la
documentació a punt per si volíem mar-

Carlcs Jnnvcr, anècdotes de tota una vida



rranis de la dècada dels 30, amb els esus toros i cavalls,
verges i minotaures, cavernes, ruïnes i nimfes. Al·lego-
ria era la forma conscient, intel·ligible, de l'enorme ta-
lent instintiu per a la metamorfosi de Picasso, per la qua)
cosa una forma simple podria amagar dos o més signifi-
cats literals: un vas d'absenta incloent el cap d'un bo-
rratxo, una guitarra transformant-se en toro o vagina, un
seient de bicicleta esdevenint un cap de toro. Tanmateix
l'habilitat per a manejar l'al·legoria era la prova d'una
gran ambició: Gauguin se n'havia anat a Tahití per a
pintar grans emblemes del destí humà, no només per a
veure papaies.

A l'edat de 25 anys, Picasso era un artista hàbil i amb
talent, però no era encara un artista modern. Havia
aconseguit de dominar elmanierisme del període blau
amb els seus allargaments enginyosos i la neuròtica
passivitat de la forma, estudiant Degas. En Dona amb
un ventall, 1905, amb el seu gest egipci de la mà aixecada
i estès greument el ventall, o en el robust cos columnar
del Noi conduint un cavall, 1906, l'assimilació de Puvis
era completa. En aquest punt podria haver continuat
pintant quadres així durant la resta de la seva vida i
morir gloriosament.

El que va passar fou molt diferent: la separació de
l'expressió en el seu període rosa es va endurir. Al llarg
de 1906 les cares adquiriren de forma creixent unaire de

màscara, en blanc inexpresiu, amb les òrbites oculan
buides. Picasso havia estudiar les escultures arcaiques
hispàniques d'Osuna. Ara accentuà el fet escultural en
comptes del lineal i atmosfèric: una forma sòlida amb
efecte, no una disposició passatgera. El seu retrat cl
1906 de Gertrude Stein, ineloqüència pictòrica gairebé
de plom, marcava el començament d'aquest canvi, i eh
torsos rosats i petris dels Dos Nus, 1906, delineen cl
final del període. Enmig es troben magnífiques pintures.
com la Femella nua asseguda amb les cames creuades.
1906, en la qual la solidesa de cuixes, tronc i pits avan-
cen els torsos inflats de les dones clàssiques de Picasso
quinze anys més tard. Hihavia un element més enles
prediccions, recapitulacions i variacions del tema que
constituí l'essència de la imaginació de Picasso.

Havent conduït la forma sòlida a una tal densitat.
havent establert una divisió entre la figura i el camp.
equina altra opció li quedava sinó trencar amb tot altra
vegada? Les Demoiselles d'Avignon, 1907, fou la pin-
tura que provocà el cubisme, i una de les gestes més
sorprenents de la idealització en la història de l'Art.
Avui en dia la paraula radical s'etiqueta a qualsevol gest
artístic nou, tant se val si és petit: un embolic de cordaa
terra, o una cara en vídeotape, o una sèrie de rajoles.
Aquest ús de la paraula no pot començar amagant la
novetat de Les Demoiselles. Çap quadre maiha semblat
més convulsiu i contradictori, iencara que es pot seguir

xar cap a França: el meu oncle no va
voler-ho i durant tota la guerra a la famí-
lia Junyer mai no li va faltar el menjar,
contínuament arribaven paquets de Pi-
caso per mitjà de l'ambaixada francesa.
Després de la guerra, ja no es van veure
més. Jo el vaig anar a veure Pany 62 ó 63 a
la Costa Blava: el meu oncle ja havia
mort i Picasso se'm va posarà plorar...

Un mural al carrer Princesa

L'activitat pictòrica de Picasso era in-
cansable en aquestes primeres èpoques
viscudes u Barcelona. Així s'explica que
la família Junyer posseís una col·lecció
tan nombrosa.

—Era un home que mai no podia etar
quiet, sempre anava amb un llapis a la mà
i dibuixavadarrera les targes de la fàbrica
de vetes i fils que teníem a casa. Li agra-
dava molt pintar murals, justament, i
això és la primera vegada que es diu pú-
blicament, en un dels pisos del carrer
Princesa n° 22. on vivia la meva família,
va pintar un gran mural a la galeria. No
recordo exactament el pis que era, però
segurament avui encara hi deu ser possi-
blement tapat amb diverses capes de
guix. La famosa auca eròtica que ara hi
ha al museu era propietat nostra: en un
dels dibuixos de l'auca hiha escrit «a la
una han llegdo i dicen cony que salado» i

la paraula «cony» va estar durant un
temps censurada.

Curiosament a casa de Carles Junyer
no hi queda cap Picasso. El seu oncle, ja
vell, a cedir els que li quedaven al museu
que porta el nom del pintor a la ciutat de
Barcelona.

—Va a haver-hi gresca amb aquesta
cessió perquè el meu oncle ho va fer
sense consultar per res a la família que
érem els hereus. Palau i Febre es con-
vertí en un especialista en Picassoquan
va conèixer el meu oncle, venia molt per
casa abans de la cessió... Jo tenia una
oferta d'11 milions per l'auca, però el
meu oncle, d'amagatotis perquè no pro-
testéssim, va fer la cessió al museu.

Picasso va estarà Barcelona l'any 35,
era aquesta l'última vegada?

—Si. l'última que estava a Barcelona y
a f.^panya: va venir amb la seva dona
Olga que s'havia trencat una cama, i al
cap de poc temps se separaren. La histò-
ria de Picasso amb les seves dones també
és ben curiosa: un dels seus grans amors-,
Fernanda Olivier. va morir esent taqui-
llera del metro de París sense acceptar
mai l'ajut que li oferí Picasso.

L'any 37. Picasso va ser nomenat di-
rector del museu del prado. però mai no
va prendre possessió: recordo que sem-
pre comentava que ell continuava
essent-ho perquè Franco mai no el va
destituir.

El Guernica a Catalunya

El tema del Guernica no podia mancar
en la conversa i, naturalment la seva fu-
tura ubicació. . .

—A la fi anirà a Madrid, segur. I això
que molts dels que avui el reclamen per
Madrid consideraven Picasso una de les
bèsties negres del franquisme: recordo
un diari del Movimiento que el tractava
de «pintamamarrachos pintamonos y co-
munista». De Màlaga, diuen que quan en
va marxar va llençar les espardenyes per-
què ni la pols en volia: que el quadre e<
digui Guernica és una casualitat perquè
també es podia dir Brunete. Ebre: en
canvi, Barcelona va ser la ciutat on Pi-
casso va treure's la fam de sobre i on es
va formar com a pintor, a més tenim un
museu Picasso pel qual l'Estat no ha tet
res. Picasso es va sentir sempre espa-
nyol, però espiritualment es considerada
català, ell s'havia creat a Barcelona i ai
capçal del seu llit de mort hi tenia una
senyera. . .•

Val a dir que a Carles Junyer on mes "
agradaria el Guernica és a l'ex-vila ue

Gracia: allà —diu— Picasso i el seu oncle
anaven a prendre cafè cada dia i n° e

pagaven i a més el famós pintor es va ter
dos vetits en un sastreria gracienca i en-
cara els deus. ,, .

XAVIER CAPDEVILA
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• Ciència [Cantat»(1897).

un desenvolupament a través dels primerencs estudis de
Picasso, que són part de la mostra al MOMA, la forta
intensitat de la seva elaboració està més enllà de l'anà-
lisi.

Les Demoiselles és una escena de prostíbul: hi havia
hagut un prostíbul al carrer d'Avinyó de Barcelona, i
Picasso i els seus amics el freqüentaven. Però el quadre
no té res de la ironia social o àdhuc de la sensualitat que
Toulouse-Lautrec i Degas inferien als seus quadres de
prostíbuls. Més vívidament que mai, contra el teló de
fons dels Picassos més primarencs, és evident per què
els seus amics van pensar que havia perdut els estreps,
perquè el pintor AndréDerain en realitat va predir que
Picasso es penjaria darrera d'un gran quadre. El quadre
està carregat d'agressivitat, acuradament treballat. Els
nus estan tallats en segments, com si el pinzell fos un
ganivet de carnisser. El seu aspecte, els ulls mirant des
dels rostres de màscares negres, és acusatori, no
atraient. Àdhuc el en la vida sembla un arma. L'espai
entre les figures és apalanat, com una caixa aixafada: era
entre sòlid i buit (no aparentment tan tàctil com l'altra)
que les profecies formals de Les Demoiselles. Encara
.que va introduir motius africans tals com màscares i
figures bakota funeràries per a Les Demoiselles i seqüe-
•es, Picasso ni coneixia els significats tribals ni se'n
Preocupava. Per a ell, eren tan sols formes conceptual-
ment opaques, amb potser una utilitat secundària com
emblemes de «sal vatgia» per a interrompre el camp de la
"cultura». La idea que icasso tenia un interès en l'art
africà és una il·lusió. Tot el que comptava per a ell era la
seva habilitat per a subministrar exemples aliens de
forma que, evidentment, res no devien a Rafael.

Sense les «Demoiselles» no hi havia cubisme, però hi
havia un llarg camí entre elles, mentre Picasso sota la
influència d'un Cézanne retardat passà d'un art de paro-
xisme a un d'anàlisi exquisit en un treball com Pa i plat
de fruita damunt la taula, 1909. Picasso va connectar
anib la monumentalitat de Cézanne. Originalment Pi-
casso va pensar de pintar una escena de cabaret amb
figures entorn d'una taula en homenatge als jugadors de

cartes de Cézanne, però la imatge es va transformar en
vida immòbil deixant les cames dels bevedors fosilitza-
des, per dir-ho d'alguna manera, en les potes inclinades
de la taula. La gran mitja lluna marron de dalt de la taula,
els pans, la fruita i el tovalló tenen una intensitat plàstica
que et fan sentir-se disposat a endur-te'ls.

EI sentit d'estar sempre a les fronteres de la història és
volàtil i es comença a evaporar de l'obra de Picasso
abans del final de la primera Guerra Mundial. Va deixar
darrera un residu: la seva virtuositat. Cap a 1918 va
trobar el seu primer públic. Un grup molt petit comparat
amb la fama mundial que ja tenia el 1939, però molt més
gran i influent que els poetes i pintors que anaven per
l'estudi de Bateau-Lavoir. Era un públic de consumi-
dors i admiradors, gent que necessitava un Rubens mo-
dern, i més quan hi havia hagut un retrocés de l'art de
l'extrema avantguarda després de 1918. El que sem-
blava necessari era la reconstrucció no més iconoclasta,
o en les paraules de Jean Cocteau, una crida a l'odre que
situaria l'art sota el domini normalitzador de la nostàlgia
clàssica. L'art «revolucionari» simplement no era ben
vist al Districte 16 després d'octubre del 1917.

Com un virtuós solitari, Picasso a partir d'ara depen-
dria d'ell mateix i dels seus sentiments. No hi haurien
més col·laboracions amb Braque. La conseqüència era
que Picasso donava sentiment a una extraordinària in-
tensitat de manera que les imatges més viscudes de
ràbia, por, castració i desig sexual de l'art modern en-
cara es troben en l'espanyol. Aquesta franquesa aliada
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amb el poder de Picasso per a les metamorfosis que
unien cada imatge, juntament amb una vitalitat animís-
tica, no té paral·lel entre altres artistes i explica la seva
importància per a un moviment al qual mai s'hi va afegir,
el surrealisme.

Bàsicament, a Picassono li importava la civilització i
els seus descontents. Ell admirava i intentava personifi-
car el nen i el salvatge, ambdós prodigis de desig, sentir,
captar, penetrar, abandonar. Aquests eren els verbs del
seu art que pertanyien a les seves, cruelment narcissis-
tes, relacions amb les deesses o les catifes de la porta,
com ell classificava les dones a la seva vida. D'aquí
l'energia de L'abraçada, 1925; els seus amants posats
en un sofà amb uns nus de forats. D'aquí també la por,
que sovint arribava a un terror sagrat o també a una
misogínia perseguidora de bruixes que emana de craitu-
res com la sev esquelètica dona-mantis de Banyista

asseguda, 1930. Aquestes imatges són característiques,
projecten unes pors que cap artista francès no voldria
acceptar i fora de França només Edvard Munch. Es
necessita una seguretat colossal per ensenyar aquestes
inseguretats.

Per altra banda, d'aquests gustos queden algunes de
les més frapants imatges de metamorfosis i satisfacció
eròtica en la història de l'art occidental. Les va propor-
cionar el seu «afer» amb Maria Teresa Walter, una dona
jove que Picasso va trobar a fora d'uns magatzems de
París al 1927. Tenia 45 anys i es sentia atrapat amb un
casament amarg amb la ballarina russa Olga Koklova-
;Maria Teresa tenia 17 anys.

«Els quadres es fan com el príncep té fills amb la
pstora» va dir Picasso una mica més tard. En Maria
Teresa va trobar una pastora, una rossa plàcida, poc

ACTUALITAT DE PICASSO

Estem vivint la proximitat del cen-
tenari de Picasso, que s'escaurà el
1981. Esdeveniments com la gran ex-
posició que li dedica Nova York, al
seu Museu d'Art Modern, l'actualit-'
zació del tema de la vinguda del
Guernica i les discussions sobre la
candidatura de la ciutat màrtir, de
Barcelona, o del centre del centra-
lisme, com a destí final de l'obra, i
l'anunci de l'exposició de peces im-
portants a Barcelona, que l'alcalde
Narcís Serra ha sabut obtenir, són
fets que fan que Picasso sigui d'una
actualitat rabiosa.

Per als catalans, el fenomen Pi-
casso té molta significació. Nascut a
Màlaga, on els atzars burocràtics ha-
vien portat al seu pare, professor
funcionari de Belles Arts, va venir a
Barcelona els catorze anys i aquí va
formar-se, entre nosaltres.

La metamorfosi definitiva que va
sofrir, com a conseqüència de viure
a Catalunya, és molt significativa i és
l'origen de les relacions privilegia-
des que sempre va tenir amb el nos-
tre país.

Ell va venir de mans del seu pare i
mestre, el típic professor de l'ense-
nyament oficial espanyol de les Be-
lles Arts. Conscient de la capacitat
del seu fill, el pare va voler preparar-
li una carrera brillant de pintor aca-
dèmic, destinat a representar els
continguts de la mitologia oficial i a

fer una ascensió basada en medalles i
displomes, fins arribar a ésser, pot-
tat.

Les obres que sabem que va em-
prendre, de jove, amb apologies de
fets bèl·lics, les pintures de costums,
com la Primera Comunió o l'escola-
net, les al·legories dels ideals de la
Restauració, com la famosa Ciència i
Caritat que ara tenim prestada a
Nova York, s'encaminaven cap
aquestes aspiracions, típiques d'un
Estat que vivia reclòs, sense contac-
tes amb el món exterior i d'una cul-
tura que jahavia fet la vida impossi-
ble, per «castissisme», al civilitzat i
europeu Amadeu de Savoia.

Qui va salvar el jove Picasso van
ésser els companys de Llotja, els
quals el van arrossegar cap a la vida
de la joventut artística i intel·lectual
barcelonina, plenament oberta de
cara a Europa. Picasso va freqüentar
els Quatre Gats, on Rusinol predi-
cava aquesta obertura i va ésser als
Quatre Gats on va exposar per pri-
mera vegada. El món que va descro-
bir va ésser el món europeu. Enfront
d'una cultura castellana, que només
mirava cap a la Cort de Madrid, a
Barcelona la vida mental es feia amb
una gran receptivitat, dirigida sobe-
tot cap a la cultura nòrdica. La gent
llegia Tolstoi i Dostoiewski, Ibsen i
Strindberg, Maeterlinck i Nietzsche,
estimava Whistleri Munch, sense

parlar de l'inevitable mestratge de
París, encarnat, sobretot, pel Simbo-
lisme.

Aquí Picasso va triar l'opció defi-
nitiva. Es va desprendre de la cul-
tura acadèmica i rutinària dels seus
orígens. Catalunya li va ésser allò
que era, la porta d'Europa.

En una confidència personal ens
diria un dia, que el seu gran motor
havia estat el rebuig de la pintura
tradicional. Un desig de destruir-la,
de substituir-la per quelcom que fos
una altra cosa.

Mai no va trencar del tot el con-
tacte amb Catalunya. El 1906 féu
l'estada a Gósol, moment dolç entre
l'època rosa i la negra.El 1909 pintà a
Horta de Sant Joan o Horta d'Ebre,
els quadres que donarien nom al Cu-
bisme, i es posà a parlar català co-
rrentment —havia començat a fer-ho
ja el 1898—, el 1910 treballà a Cada-
qués, el 1911, 1912 i 1913 a Ceret, el
1917 —el moment de PArlequí— a
Barcelona, i de nou a la capital el
1926,-1933 i 1934. Prengué part en
tota mena de col·lectives de pintors
catalans i exposà, de bracet de l'A-
DLAN, a Barcelona. El 1953 treba-
llà, encara, a Cotlliure.

En un article que Juli Gonzalez
publicà als Cahiers d'Art, el 1935,
aquest donava detalls de la fidelitat
de Picasso a Catalunya. Més tard, en
tingué d'altres, com la gran donació
feta al Museo Picasso i el fris del

instruïda i totalment adaptable quemai no havia sentit
parlar d'ell o del seu art i que no li va oferir res que fins
itot l'egoisme de Picasso pogués interpretar com compe-
tició. Ella va ser oasi de satisfacció sexual. Les seves
imatges de Maria Teresa llegint, dormint, mirant-se al
mirall o posant per a l'artista-deu mediterrani, en la
col·lecció Vollard d'aiguaforts, en Picasso mateix tenen
una extraordinària qualitat interna, vegetativa i abando-
nada. El cos de Maria Teresa encargolat en Nu dormint
en un pliisatge, 1934; es veu com un que pinta graffitis a
la paret podria veure-ho, un rosa tirant a lila, una pintura
cargolada i torçada per a mostrar les seves obertures,
mugrons imelic. El cos recompost en temes en què els
seus signes són sexuals. En aquestes imatges de Maria
Teresa, Picasso demostra el seu poder par materialitzar
les seves sensacions. El cos no és merament el signe
sinó una traducció directa del desig en termes plàstics i
això és el que els que fan graffitis no poden fer. Les

seves escultures metafòriques de Maria Teresa a partir
de principis dels anys 30 és un bronze somiador inflat, en
el qual galtes es barregen amb natges, boca amb vagina i
tenen una meravellosa tendresa i poder com a superfí-
cies plàstiques, fins les foses en bronze proporcionen el
suggeriment de pell, mentre la textura del metall encara
enganya, no per l'aspecte sinó en el tacte de carn. En
alguns aspectes, les formes de Maria Teresa suaus i
tancades són com les formes totèmiques d'os de les
anatomies grotesques del Picasso dels anys 30. Els pro-
jectes per a les seves immenses escultures que ell somia
de construir al llarg de la Costa Blava, però el seu
significat és diferent,no hi ha por en elles: són, com va
dir William Blake, les expressions del desig gratificat.

1 . El clima de la política sexual ha canviat tan irreversi-
blement els últims 50 anys que un no pot imaginar-se
avui un pintor inventant aquestes imatges. Picasso va •

ALEXANDRE CIRICI

Col·legi d'Arquitectes, el fet de coro-
-arel capçal del seu llit, al castell de
Vauvenargues, amb una gran ban-
kra catalana, el do d'una tela impor-
'M a favor dels damnificats del Va-
ès, el 1962, i tantes altres mostres
i'amistat a la gent i al país.
Cal recordar la idea de Picasso, el

J953, quan va pujar al cim de Font-
:*da, al costat septentrional de la
•'ontera que separa la Catalunya Sud
kla Catalunya Nord, vamirar d'una
ünda el folg de Roses, d'altra banda
aplatja d'Argelers, i va concebre el
ôjecte de bastir allí un Temple de

\ Pau com a resposta a l'absurd
? una frontera imposada. «Per què hi
^una frontera, aquí?», va dir. «Es
•̂ cta d'una mateixa gent, d'una ma-
J'Xa llengua...»
El paper històric del nostre poble,

ntre dues cultures tan diverses, ha
^ sovint de portar elements del
^d cap a Europa i portar idees euro- •
^ cal al Sud. La conversió de Pi-
^ ha servit per a totes dues coses.
:tTaportar a Europa una línia anda-
:Usa que hauria quedat sepultada per
tsartificiositats de l'academicisme,
;aPortar al Sud i al Nord i a tot arreu,
^ síntesi intel-ligent.de la recerca
^ssionada, que va ésser el Cu-
?Sine i, després d'ell, van ésser-ne
^es les conseqüències fins arribar
^ foment èpic del Guernica que
. *rcís Serra fa possible que els bar-
'̂onins esperem amb candeletes.
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tocar una altra tradició en Tacte de reinventar-la. El
mateix s'aplica a les seves visions del Mediterrani clàs-
sic dels anys 30. Picasso va sentir els grecs ran de terra i
va ser l'últim artista modern d'elevar-los. Els seus déus
de riu, ninfes, minotaures i caps clàssics que omplen la
suite Vollard i s'escampen en innombrables dibuixos i
gouaxes dels anys 30, no són la decoració convencional
de l'Edat Antiga. Són més aviat emblemes d'autobiogra-
fia; són actes d'autoidentificació apassionada. El mino-
taures de Picasso, ja sigui jove i autocontemplatiu fresc
com un narcís amb banyes, ja sigui doblegat sota el pes
del seu cap, és el mateix Picasso. Les seves imatges
mediterrànies són l'última aparició en l'art seriós dels
símbols d'aquesta costa que en un temps era arcàdica.

L'obra de Picasso dels anys 30 va ser Guernica, 1937.
A la seva manera és una pintura classicista, no solament
en el seuefecte de fris, sinó en els seus detalls. La seva
única imatge moderna és una bombeta; si no fos per ella
el mural difícilment semblaria que pertany al temps dels
bombarders Heinkel i les bombes incendiàries. Però la
seva paleta de negres, blancs i grisos també suffereix la
foto documental, mentre la textura de la pinzellada del
cos del cavall és més com paper de diari enganxat que no
pas pèl.

Guernica va ser l'última obra mestra de pintura pro-
vocada per una catàstrofe política. La II Guerra Mun-
dial il'holocauste no van provocar res semblant i els
monuments al Gulag són llibres i no pintures. El poder
del Guernica neix del contrast entre el seu sistema for-
mal, quasi marmori, i el terrible vocabulari de dolor que
Picasso. hi va trancar. S'exhibeix al Museu d'Art Mo-
dern amb tots els seus estudis preliminars i veure Pi-
casso desenvolupant aquests jeroglífics d'angoixa, el
cavall, la dona que plora, el cap que crida, el soldat
caigut, la mà tancada sobre l'espasa, és veure un dels
suprems drames d'injecció de sentiments dintre d'un
tema convencional que ens pot oferir aquest cicle. Real-
ment l'esforç va ser tal que el va portar més enllà del
final del quadre amb una sèrie de caps de dona plorant
quemostren, encara més clarament que el Guernica com
Picasso podia saturar un motiu amb significat fins al
punt de no poder contenir més veritat. Aquest passatge
lliure del sentiment al significat era l'essència del seu
geni fins quan pintava en baixa forma, sempre podia
trobar significació en les sensacions corrents, sense im-
portar si està distorsionada la forma real: la mort en un
crani de cabra o en les punxes d'un eriçó de mar, la
suavitat de ploma d'un colom, l'estúpida amenaça d'un
brau.

Picasso tenia 55 anys quan va acabar el Guernica i fins
als seus 60 anys va ser un artista que mereixia ser com-
parat amb Shakespeare, si els pintors i els escriptors
poden comparar-se. Hi havia un marge semblant de
sentiment des de la tragèdia fins a la indecència, unida
amb una intensitat retòrica de la metàfora i una gran
profunditat de l'experiència. Després del Guernica en-
cara podia pintar molt bé L'albada, 1942, amb les seves
fortes intimitats de confinament i opressió sembla destil-
lar el sentiment de la França ocupada. Alguns dels seus
retrats de Dora Maar, sucessora de Maria Teresa com
amiga, són d'una bellesa encantadora i aguda..

Però les invencions de la necessitat lentament van
cedir a les necessitats de la mera representació. L'escul-

«LÍ'.V Senyoretes d'avinyó», unes «demoiselles» de Bar-
celona.

tura de Picasso va mantenir la seva intensitat quasi fins
al fina, però la seva pintura no, i això es va veure clar
després de 1950. Sens dubte, l'exposició del Museu
d'Art Modern acaba amb una tardor moribunda; l'ener-
gia picassiana encara és allà disfressada com inspiració,
però molt sovint acaba com una forma de conjura visual.
^S'estava avorrint de la seva pròpia virtuositat? Impos-
sible de saber, ja que qualsevol cosa es podia convertir
en un Picasso, i per consegüent en or; va sofrir doble-
ment el dilema de Midas. Això va ser el resultat inevita-
ble de la fama que va gaudir en els seus últims 25 anys de
vida, una fama tal que cap artista de la història havia
conegut. Només podia haver-se creat per les pressions
del segle XX, amb les seves revistes de masses, el seu
mercat d'art, la seva mania de promiscuitat entre noms
famosos combinats amb l'exercici més llarg de fer mites
mai vist en un pintor. Al final va quedar atrapat en la
seva pròpia reputació. Ídol i presoner del seu cercle de
comerciants i denegades les resistències ordinàries que
un artista ha d'empényer per sobreviure.

Es va mostrar en l'obra, però importen els dubtes de
la seva vellesa? Picasso va donar forma alsegle' quan
aquest iell eren més joves i totes les seves possibilitats
eren obertes al seuull, en aquestes tres dècades, entre
1907 i 1937. Va ser l'artista més influent del seu propi
temps. Per moltes figures menors, una influència catas-
tròfica, i pels que podien tractar amb ell —de Braque, a
través de Giacometti, fins Kooning i Arshile Gorky—
una influència quasi indesxifrablement fructífera. ,

Avui, una carrera així sembla inconcebible, níngu
mostra tan sols signes d'assumirel mantell buit. Si mai
un home va crear el seu propi paper històric i no va ser
un peó de les circumstàncies, aquest va ser el monstre,
de les característiques de Nietzsche, nascut a Màlaga.B
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JUDICI CAS BULTÓ

Vist per a sentència
CONXITA SOCIAS

Amb una mica de sort, quan vostès llegeixin aquestes planes la
premsa diària ja haurà donat compte de la sentència que dicti
l'Audiència Nacional de Madrid en el judici a Jaume Martínez
Vendrell i Lluís Montserrat Sàngrà pel cas Bultó. Però es podria
retardar ben bé un mes.

Dijous dia 12, i enmig d'un clima de
certa expectació, la Sala Penal de l'Au-
diència Nacional de Madrid iniciava el
judici. Érem vora les onze Ma sala era
plena de públic, entre el qual s'hi
comptaven representants de gairebé
tots els partits polítics catalans, parla-
mentaris i no parlamentaris: Josep
Pau, Francesc Ferrer, Antoni Montse-
rrat, Magda Oranich, Lluís M. Xiri-
nacs, Xavier Romeu, Blanca i Eva Se-
rra, i d'altres.

Cinc magistrats formaven el tribu-
nal, en comptes dels tres que habitual-
ment el componen. La raó és les eleva-
des penes que demanava l'acusació
per als processats, les quals, com re-
cordareu, eren de trenta anys de presó
Pera cadascun.

El Judici

Jaume Martínez Vendrell entrà a la
sala ajudant-se amb una crossa —cal
recordar que en ésser detingut tot just
p recuperava d'una fractura de
fèmur— i Lluís Montserrat emmani-
llat, si bé li foren retirades les manilles
a petició de la defensa.
. Jaume Martínez Vendrell, durant el
judici, va declarar que havia tingut
converses amb Josep M. Batistai
Roca, cap a l'any 1970, per a donar
Ufies conferències sobre preparació
Pre-militar, però no de tir o balístia,
com deia l'acusació. Igualment afirmà
We si no havia rectificat la seva decla-
meu) en allò que ara no reconeixia com
autèntic, era perquè l'havien amenaçat
arnb retornar-lo deu dies més a comis-
Saria si la modificava. La policia, se-
gons l'acusat, l'havia maltractat
Privant-lo de dormir.
. Un dels noms que podia haver acla-

[Jt més coses era el suís Ernst jakob
Spoerri, amic de Martínez i del pintor

tsp>

Apunt Í/C la th'clarmió Jc Pilar Bullo.

Manuel Viusà, el qual declarà anterior-
ment que havia comprat armes per a un
pretès grup armat amb la complicitat
de Viusà i Martínez Vendrell, però no
s'incloïa aquesta declaració en el su-
mari, ni es van investigar massa.

També Lluís Montserrat afirmà ha-
ver estat maltractat a comissaria. Se-
gons ell, li varenfer«la barra», l'agafa-
ren pels cabells colpejant-lo a la paret,
fins a l'extrem que va intentar suïcidar-
se. Va reconèixer la seva militància al
FNC, però negà en canvi que hagués
format part de cap grup armat. A Lluís
Montserrat l'acusaven d'autor directe
perhaver estat en un cotxe vigilant la
casa de Bultó. La defensa al·legà que
mal podia vigilar un home que no ha
pogut fer el servei militar per l'elevat
nombre de dipotries que té.

El testimoni de l'acusació, la ger-
mana i cunyat de Bultó, no van reco-
nèixer físicament ambdós acusats. En
canvi, Marc Palmes, testimoni de la
defensa, afirmà que els dos havien de-
clarat al jutjat en un evident estat de
deteriorament físic i mental.

En l'informe final, el ministeri fiscal
diu que no es pot parlar d'ideologia i
que es jutja només uns assassins. L'ad-
vocat de l'acusació privada, Carles
Pena Cardenal, insistia en la culpabili-
tat dels acusats dient que es tractava
d'un «delicte comú i vulgar» al qualno
és possible aplicar l'amnistia.

Peticions d'amnistia i absolució

Pel que fa als defensors, el lletrat
Casas Salat defensà Martínez Vendrell
d'una forma clarament política i s'a-
dreà la petició d'amnistia. En canvi,
August Gil Matamala evidenciava la
manca de proves concloents, car no-
més es comptaamb els atestats poli-
cials, i demanava directament l'abso-
lució del seu defensat, Lluís Montse-
rrat.

L'advocat va fer notar les llacunes
del sumari, i al final, deia «Els policies
prefabricaren el procés, perquè els re-
cava la desaparició dels seus quatre
primers detinguts». Es referia a Àlvar
Valls i els seus companys, detinguts,
amnistiats i posteriorment tornats a
encausar, encara que en rebel·lia. Eren
dos quarts de tres quan el tribunal de-
clarav el cas«vist per a sentència» i
s'obria el període d'espera d'aquesta.

Familiars i advocats es mostraven
moderadament optimistes en aquest
sentit, car la feblesa de les proves acu-
satòries i el pes de la defensa sembla-
ven augurar un bon fi per al cas d'a-
quests independentistes sotmesos a ju-
dici. D'altra banda, consultades fonts
diplomàtiques i properes als mitjans
oficials catalans divendres dia 13, es
manifestaven en el sentit que no era
improbable que la pena fos d'un terç de
la demanada per l'acusació, i que s'a-
pliquessin fortes mesures de gràcia de
manera que ben aviat Martínez i Mont-
serrat fossin lliures.

Manifestació a Barcelona

El mateix dijous a la tarda, unes
cinc-centes persones, convocades pels
Comitès de Solidaritat, van recórrer en
manifestació no autoritzada el centre
de Barcelona fins a la plaça de Sant
Jaume, on volient entrevistar-se amb
el conseller de Governació, Vidal i
Gaiolà —recordem que aquest s'ha
mostrat també partidari de
l'amnistia—. L'entrevista no arribà a
celebrar-se, malgrat les protestes del
manifestant, perquè el conseller era a
la sessió del Parlament. •
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Congrés n gelis ta: unanimitat quasi en tot.

LA UGT CATALANA DE CONGRES

Fuertes Continua,
Codina president
XAVIER CAPDEVILA

La Unió General de Treballadors de Catalunya acaba de celebrar a
Castelldefels el seu Vè. Congrés. Després de la victòria de SEAT i a
un mes del congrés del Partit dels Socialistes de Catalunya,
l'expectació despertada pel congrés ugetista ultrapassa l'àmbit dels
afiliats a la central. Ai final, poca sorpresa i poc canvi; reafirmació
en la línia sindical seguida i una unanimitat aclaparadora i
sorprenent en Pelecció del nou secretariat nacional. Lluís Fuertes
continua de secretari general i Joan Codina fou elegit president.

SÍLVIA T.COLMHMRO

nez, (94,13%); Documentació i arxiu.
Fco. José Luna (96,36%); Relacions
sindicals, Ricardo Bonamusa.
(93,90%); i vocals, Jordi Massei
(96,36%) i José Montero (94,12ra
Nota destacada és la presència majori-
tària, set dels onze, de sindicalistes
provinents del sector del metall, i entre
ells tres membres del nou secretariat.
Lluís Fuertes inclòs, venen d'Hispano
Olivetti.

Lluís Fuertes: La força _
dels arguments

El nou secretariat de la UGT cata-
lana té«rà onze membres, deu menys
que l'anterior, i fou elegit quasi per
unanimitat membre per membre. Cu-
riosament, solament Joan Codina no
obtingué el 90% de vots per al seu cà-
rrec de president i va quedar-se amb un
88,45%. La resta de càrrecs foren ele-
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gits amb aquests aclaparadors percen-
tatges: Secretari general. Lluís Fuer-
tes (97,83%); Organització, Gregorio
Risquez (93,60%); Administració, Ra-
fael Cerro (97,03%); Acció Reivindica-
tiva, Antonio Guevara, (96,88%);
Premsa i Propaganda, Jesús Armendà-
riz, (96,25%); Formació, Agustí Martí-

El congrés s'esperava potser me>
polèmic del que ha estat. Lluís Fuer-
tes, flamant secretari general reelegit-
ens ho comenta.

—Va haver-hi discussions internes
com és normal en un congrés però >a
demostrar-se un alt grau d'autocontroi
dels congressistes, i l'agressivitat, subs-
tituïda per la força dels arguments, fcp
temes que van produir discussions nies
profundes van ser aquells que no havien
estat debatuts en profunditat en els d»«>
pre-congressuals, com organització »
administració per exemple.



Joan Codina: de la UGT del Metall a la
presidència, passant per la Generalitat
i el Parlament.

La línia político-sindical ha variat
respecte a posicions anteriors?

—En el tema político-sindical s'ha
aconseguit major claredat en el tipus de
sindicalisme que ara propugnen. Sense
cap contradicció amb el nostre model
socialista de la societat, un sindicalisme
Pensat per a tots els treballadors, fona-
mentat en la democràcia, i en la volun-
tat, el treball i l'esforç de tots els afiliats,
sense elitismes ni avantguardes, perquè
• emancipació o és de tots els treballa-
dors o no serà. Hem definit més clara-
ment la nostra postura respecte a la Ge-
neralitat, que creiem ha d'estar al servei
«els treballadors, que vol dir que doni
fesposta als problemes de la classe tre-
balladora a Catalunya.

La crisi i les reivindicacions laborals
foren temes protagonistes.

Per a respondre a la crisi, la UGT
que han de centrar-se les reivindi-

^cions laborals en les de caràcter quali-
tatiu, sense oblidar les econòmiques,
P̂ fo tenint en compte que en una situa-
ció com l'actual aquestes tenen un límit.
*° es pot dir «salvi's qui pugui» obli-
dant el conjunt dels treballadors i els
toés perjudictas*. la reducció dels desni-
vells de classeha de crear les condicions
jjojectives d'unitat de classe treballa-
dora. Els sindicats han de tenir un pro-
^onisme rellevant per a superar la
crisi salvaguardant els interessos dels
treballadors.

Lluís Fuertes: t\'<> he voli>ut Jer cap de-
mostració dejorca.

L'Acord Marc va aixecar polèmica
al congrés, no és això?

—Es va fer una anàlisi crítica dels
avanços que podien fer-se amb l'Acord
Marc i que no s'han fet del tot. No s'han
negociat temes com la productivitat i
l'absentisme, dels quals els treballadors
som els més interessats en què es discu-
teixin; la responsabilitat de la UGT no
permet que ens n'inhibim.

Unitat Sindical si
possibilismes no

I de la unitat sindical?

—El nostre és un projecte sindical
autònom, el sindicat socialista que hem
d'aprofundir. Cal però reforçar la uni-
tat d'acció entorn a temes puntuals i
específics en bae a postulats democrà-
tics i a problemes importants de la classe
treballadora i no a estratègies i possibi-
lismes extrasindicals.

Les declaracions prèvies que no vo-
lies preentar-te a la reelecció, foren
una demostració de força a l'estil Fe-
lipe?

—No necessitava fer cap demostració
de força; no volia*continuar per motius
de cansament personal. Si hagués vol-
gut fer demostracions hauria dit no que

plegava sinó que era imprescindible. Hi
ha companys amb.tanta o més capacitat
que jo per a ocupar el càrrec de secre- •
tari general i qualsevol altre càrrec, a
més penso que en democràcia els cà-
rrecs han d'éser rotatius.

Construir un partit de síntesi

El proper congrés del Partit dels So-
cialistes de Catalunya està en l'ànim de
tothom i segurament estaria en l'am-
bient del darrer congrés de la UGT. El
resultat d'aquest ha d'influir en el del
PSC?

—Jo crec que ha d'influir-hi i desitjo
que hi influeixi de manera positiva.
Crec inevitable i necessari un debat a
fons, cada delegació, cada «corrent» ha
de mantenir els seus criteris, però que
ho faci pensant en el partit i en els inte-
ressos del socialisme. El futur del socia-
lisme, i fins i tot la consolidació autèn-
tica de la democràcia a Catalunya, de-
penen d'aquest congrés, i ha de sortir- '
ne un partit més fort i capaç, amb més
credibilitat davant els treballadors i els
ciutadans. Cal maduresa i seny, racio-
nalitat i cordialitat, entesa i síntesi. No
es tracta de majories i minories, es
tracta de construir un partit que no està
consolidat.

I la línia sindical?

—Ha de discutir-se amb serietat i
profunditat, sense interessos de grup,
que no dic ex-col·lectiu, una línia de su-
port a la UGT, consideranr-la com una
part del projecte socialista, sense pola-
ritzar la discussió en la obligatorietat o
no d'afiliació. Que es miri el sindicat
amb confiança, no de reüll, i aquesta
confíançaha de desmuntar els interessos
del grup. Al cap i a la fi tots som socialis-
tes.

I els afers de la comissió de conflic-
tes?

—Hauria estat un error
reconsiderar-ho al congrés, perquè si
aquest decidia l'expulsió, els companys
afectats no podrien tornar més a l'orga-
nització. Es pot recórrer amb recurs
d'alçada a la comissió de conflictes con-
federal ja que el veredicte de la de Cata-
lunya no deixa de ser provisional. Per-
sonalment penso que també pot
reconsiderar-se el tema davant la nova
comissió de conflictes sorgida del con- ̂
gres.



Codina: un secretariat
homogeni

Joan Codina, diputat al Parlament
de Catalunya i senador, és des de diu-
menge el nou president de la UGT ca-
talana. Aquest càrrec fins ara s'havia
considerat poc més que simbòlic però
Codina pensa omplirlo de contingut.

—El president és un membre actiu
del secretariat i és un càrrec important.
Té la representació de la UGT catalana
davant els estaments oficials, i concreta-
ment davant la Generalitat. Interior-
ment té la capacitat d'intervenir enles
divergències que puguin sortir. El nou
secretariat és homogeni i conjuntat, no
crec que sorgeixi cap problema en les
tasques d'equip.

Abans del congrés hom va dir que hi
havia dues candidatures enfrontades a
la secretaria general: Lluís Fuertes i
Joan Codina.

—Va haver-hi un moment que Lluís
Fuertes no volia continuar i posava el
seu càrrec a disposició del Congrés.
Algú potser va pensarque es podia jugar
una altra opció, però no va haver-hi cap
moviment per potenciar res. Crec que

és més positiu per a la UGT un equip on
hi siguem els dos i així ho ha cregut
quasi per unanimitat el congrés, amb
Lluís Fuertes de secretari general, que
sempre ha estat el meu candidat per
aquest lloc. La llista del nou secretariat
fou presentada per tots els caps de dele-
gació o sigui que no és de cap majoria o
minoria, sinó de tota l'organització.

La UGt en aquest congrés ha con-
cretat la seva posició envers la Genera-
litat de la qual Codina n'ha estat conse-
ller de Treball.

—L'Estatut i la Constitució no ens
permet legislar en l'aspecte laboral,
però la gestió i el control sí que estan en
mans de la Generalitat. Això és trans-
cendental per afrontar els problemes
que són diferenciats en un lloc o enun
altre, com ja va començar a fer la Gene-
ralitat provisional. La UGT ha donat
suport a la institució participant-hi i
continuaren fent-ho al servei dels treba-
lladors de Catalunya, sense*oblidar mai
la solidaritat i la política conjunta que
s'ha de fer no sols a Espanya sinó aEu-
ropa, per lluitar contra els poders fàc-
tics que si que s'uneixen en les grans
multinacionals.

Potenciar les institucions
catalanes

Però una Generalitat governada per
CiU no portarà problemes a un sindi-
cat com UGT?

—Òbviament un govern d'esquerres
hauria estat més positiu per als treballa-
dors que un govern de dretes. Però a
l'oposició podem i volem demostrar que
també es pot influir en els destins del
nostre poble. Cal tirar endavant les ins-
titucions catalanes, però no hem d'obli-
dar que és primordial la defensa dels
interessos dels treballadors.

Les influències del congrés ugetisia
cara al congrés del PSC com les veu el
president de la UGT?

D'influència n'hauria de tenir. Fóra
bo que el partit se n'adonés que si pati-
cipa tothom els problemes són menys
greus del que semblen. Voldria el W<
en totes les votacions. Cal deixar molt
clara l'autonomia entre partit i sindicat,
però sense deixar de banda les relacions
fraternals que són el mateix fi de distin-
ció de cada una de les organitzacions. El
congrés de la UGT i la unitat que el va
presidir faranpensar una miqueta a més
d'un.B

Cada dia més a prop del primer

Perquè som l'altra maneï
de veure les coses
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FABIÀ ESTAPÉ

Economista i mestre d'economistes
MONTSERRAT MINOBIS

El Col·legi d'Economistes de
Catalunya celebrà un acte
d'homenatge al doctor Fabià
Estapé, que ha estat nomenat
col·legiat d'honor.
Qui és Fabià Estapé? És el degà
de la Facultat de Ciències
Econòmiques, el Rector de la
Universitat de Barcelona en
èpoques que tothom recorda? O
és ei Comissari adjunt del
(famós) III Pla de
Desenvolupament?

Ernest Lluch, destaca fonamental-
ment de Fabià Estapé que «és un mes-
tre que ha tingut una enorme influència
sobre tots els seus alumnes; que ha
ensenyat, molt i bé i que, per damunt
de tot, ha estat un home pluralista que
ha permès que sota el seu mestratge hi
haguéssim homes i dones de tot el ven-
tall polític». És a dir, de dretes i d'es-
querres. «I que malgrat de vegades
hagi donat la impressió d'haver can-
sat en els seus plantejament sempre
ha estat coherent amb el seu pensa-
ment de política econòmica refor-
mista».

Com hem d'entendre l'economia les
Persones que som ignorants en la ma-
tèria i que el terme se'ns present molt
feixuc?

—L'econoia, i dit en poques parau-
fes» és una ciència que recull a través de
segles el coneixement científic sobre les
activitats econòmiques, és a dir, aque-
"es activitats que persegueixen un tre-
ball, un resultat... l'acció material de
'home sobre la naturalesa estudiada
dins d'una ciència social.
, L'economia a simple cop d'ull dóna la
•nipressió d'ésser una ciència molt me-
tòdica i això darrer es contradiu amb el
caràcter empordanès sempre arrauxat i
entramuntanat...

—-Jo em penso que les dues coses es
compaginen bé ja que la falta que, per-
Què tot això marxi, hi hagin dosis di-
fernts de seny i de rauxa segons com
convingui.

Aquia on seu vostè ara mateix, hi ha dormit en moltes ocasittns estudiants.

L'economista

Seria interessant de saber com vàreu
arribar a l'economia...

—A través de la Història, car jo vaig
començar estudiant història a la Facul-
tat de Dret en l'època pitjor de la Uni-
versitat: del 1942 al 1947.

El doctor Estapé ens parla, ara, del
records entranyable que té dels seus
mestres. Del professor Luis García de
Valdeavellano, de Pierre Vilar (del
qual afegeix que en aquella època era
molt mal vist perquè «era comunista i a
més a més, francès)...

—El professor Valdeavellano era gai-
rebé l'únic reducte liberal que hi havia a
la Facultat de Dret i tenia una acció
similar a l'hora de projectar-se en els
seus deixebles a la que tenia també en
aquells moments a la Facultat de Lle-
tres, Jaume Vicens i Vives. Retornant a
l'exis de la pregunta després d'estudiar
Història del Dret, vaig passar a la Histò-
ria de les Institucions, polítiques, econò-
miques i administratives i va ser el meu
propi mestre qui em va dir «Vostè mos-
tra més bona disposició per a l'estudi de
l'economia», la veritat és que em va so-
nar molt estrany i molt llunyà del camp
que m'agradava en aquells moments. Jo

ja m'havia fet a l'idea de ser professor i
l'economia que s'ensenyava estava molt
lluny de poder-me agradar o de poder
ser un estímul a la feina. De tota ma-
nera, però, hi havia tant a Madrid com
a Sevilla uns homes, uns grups de perso-
nes que em varen ajudar, evidentment i
em varen fer de mestres en aquest nou
camp. Primer em vaig especialitzar en
Història! econòmica i, després em vaig
adonar que no es podia fer la història
d'un objecte sense conèixer i saber les
lleis de l'objecte; aleshores vaig estudiar
economia per a poder fer història econò-
mica. Amb el pas del temps m'he anat
desplaçant més cap a l'eonomia sense
deixar la vessant històrica que vaig fer
sempre compatible amb l'economia.
Cal dir que en aquest sentit això va ser
possible gràcies al qui considero el meu
mestre més directe: l'economista aus-
tríac Schumpeter.

L'autor entre d'altres de «Capita-
lisme, socialisme i democràcia». Un
llibre que confesso —si se'm permet
aquesta referència personal— em va
ser de gran utitlitat i el pròleg és del
doctor Estapé. Que confessa que la '
influència exercida per Schumpeter es
nota en cadascun dels seus llibres. Què
ha canviat en la Universitat de Barce-
lona des de la de la vostra època com a •



estudiant a la d'ara? La resposta no
triga gens:

—La llibertat. En la meva època d'es-
tudiant les obres de Marx no hi eren,
per exemple. Aleshores era més fàcil
rebre denúncies que altres coses i jo re-
cordo que en vaig tenir una certament
de ben curiosa: de ser anglòfil. Avui
segurament que fa riure però en aquells
temps, no. Això va obligar al meu mes-
tre, a anar a veure al Rector de la Uni-
versitat, perquè no em toquessin ja que
em considerava una persona que, en el
seu temps, podia arribar a ser Rector de
la Universitat de Barcelona.

I això certament succeí. L'any 1969.

—Certament. Allò dit l'any 1943 po-
dia tenir certa gràcia. Però ja sap que
l'any 1969 vaig ser nomenat Rector de la
Universitat de Barcelona.

De tota manera, doctor Estapé, mal-
grat això que dieu heu creat «escola» i
heu tingut bons deixebles...

—Oh i tant! I amb virtuts que s'han
anat notant amb el pas del temps. I ben
diferents molts d'ells. Un cas que em
sembla destacadíssim és el de l'Ernest
Lluch...

Amb paraules del qual hem comen-
çat aquesta entrevista ja que, sens
dubte, l'Ernest Lluch ha estat un des-
tacat alumne del doctor-Estapé...

—...Una persona capaç d'una activi-
tat proteïca que el porta a ser Diputat, a
ser Professor, a tenir vida de família, a
llegir constantment... és un dels qui ha
agafat la meva vessant històrica és a dir,
que li ha passat exactament el mateix
que a mi.

D'una manera o altra això em fa pen-
sar, i suposo que a molta altra gent, per

nyant o bé participant-hi. Si el poder
polític crida a l'economista és perquè el
necessita. Jo sóc dels convençuts que es
podrien fer moltes coses per a millorar
el benestar social i això és al darrera de
moltes actituds. Avui que hi ha una plu-
ralitat de partits, doncs, jo puc dir que
tinc deixebles a tot arreu.

La lluita política o
el compromís polític

Per aquest motiu precisament heu
estat un home ben acceptat per tot-
hom? és a dir, tant per les dretes com
per les esquerres?

—Bé podria dir que sí. Però no sem-
pre ha estat així; era és més fàcil per les
condicions de llibertat política que hi
han, contràriament als temps de lluita

«Jo, com a Di\wà i com a Rector, havia
de ser protector dels meus alumnes ».

El Mestre

Quines qualitats o virtuts ha de tenir
un bon mestre com sou Vós?

—Bé, a mi ja m'agradaria ser tan bon
mestre con ho fou el meu; fonamental-
mento, però, ha de sentir passió docent i
investigadora perquè no a tots els deixe-
bles els pots convertir en continuadors
de la seva ciència; hi ha d'haver un ma-
gisteri compatible amb altres vocacions.
Per tant, ha de ser obert i antidogmàtic,
la qual cosa comprta, per altra banda,
un sacrifici que et priva de tenir escola.
Una escola vol un mestre, uns deixebles,
uns llibres i una mena d'adscripció que
en faci un grup tancat. Jo m'he estimat
més ser mestre de l'universitari en gene-
ral.
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"Si el polític crida a l'economista, es
perquè el necessita ».

què es produeix el fet que dins del món
de l'economia, dels economistes, és
dóna la doble vessant d'economista i
polític alhora? Només cal recordar,
d'aquest moment present, els noms del
mateix Ernest Lluch, Josep Ma Bri-
call, Joan Hortalà...

—Nosaltres duem a terme una inves-
tigació, un estudi genèric i, de vegades
específic, que ens duu de la política eco-
nòmica (que és la que estudia els siste-
mes econòmics per contrasts: països ca-
pitalistes, països socialistes, del tercer
món) fins a una vessant final que és la
política econòmica d'Espanya. Això vol
dir que es crea una possibilitat d'inter-
venció en els afers del propi país o Estat.
I a això s'hi pot arribar mitjançant la
publicació de llibres, d'articles, ense-

El doctor Estapè no esta d'acord unih
els ministres econòmics.

política. La veritat és que durant molt
de temps, quan vaig ser Degà de la Fa-
cultat de Ciències Econòmiques i Rector
de la Universitat, la meva primera preo-
cupació no era l'escola, sinó treure p«r*
sones de la presó. I encara que no en
quedi constància, jo com a Degà i com a
Rector era —i havia de ser— protector
dels meus alumnes.

Enteníeu Vós que aquesta havia de
ser la vostra funció?

—És que si no, no ho hauria accepw
mai. Ara es pot fer activitat acadèmic^
més universitària perquè ja no tenim la
policia a dintre, ni perill que e n t r ' |^ ! a

l'activitat política que abans no es podia
fer als carrers, a les fàbriques, que no es
podia fer a les Acadèmies, s'havia de fer
en el recinte Universitari. I memtre w



Universitat va fer aquesta tasca de su-
plència, d'aixopluc, jo m'havia d'ocu-
par d'això. Aquí a on seu Vostè ara
mateix, hi han dormit en moltes oca-
sions estudiants.

De la mateixa manera que es parla
d'un cinema català o d'una escola cata-
lana de cinema i d'altres activitats, po-
dem parlar d'una escola d'economis-
tes?

—Jo crec que sí. I això es veurà més
clar cada vegada. Recordi que la Facul-
tat aquesta solament fa vint-i-cinc anys
que es va crear i per tant, és una Facul-
tat jove que aquest any, precisament,
celebra les seves noces de plata.

C/vJ/ / política econòmica

Heu dit en alguna ocasió i referent a
l'actual crisi econòmica, que un dels

ljct que el dèjicit del tresor sigui de
tres-cents milions de pessetes no m'im-
Pona al costat de l'augment de l'atur».

problemes més importants que tenim
Plantejats i que cal solucionar de ma-
nera immediata és l'atur...
,~-Jo el poso davant de la inflació. Ja

sé que amb la inflació, per exemple com
« que vàrem tenir l'any 1977 que pas-
sava del 30%, s'entra dins d'una espiral
de la qual costa molt sortir-se'n i que
Qna inflació molt perllongada, per si
Mateixa, provoca atur. El que jo dic és
que a Testablir l'ordre de prioritats per
a mi es molt important que hi hagi, ac-
tualment, més d'un milió de persones en
situació d'atur que volent treballar no
troben feina. I em sembla també molt
greu que la primera promoció de gent
nova, gent jove que surt a cercar feina,

no en trobi. Si la inflació que patim
pugés posem per exemple, quatre punts
i disminuíssim el nombre de persones en
atur, hi jugaria ara mateix. Crec, repe-
teixo, que l'ordre de prioritats del qual
parlen els senyors Abril Martorell o
Leal va dirigida essencialment a aturar
la inflació per a, després, preocupar-se
de l'atur perquè així s'aconseguirà una
estabilitat monetària i s'invertirà, en
conseqüència, més, i demanaran més
traballadors. I jo no estic d'acord ni em
crec aquesta versió ja que davant de la
greu situació que ens trobem en què no
funcionen els mecanismes de la mateixa
manera que ho feren en la crisi de l'any
1929, i per tant, penso que s'ha de fer
una acció molt intensa per crear treball,
llocs de treball. EI et que el dèficit del
tresor sigui de trescents mil milions de
pessetes, no m'importa al costat de
l'augment del l'atur.

Vaja, que no esteu gens d'acord amb
els ministres econòmics?

—No. Més aviat no, sincerament.
Doctor Estapé, si ara mateix us de-

manessin de ser ministre d'Economia,
quines tres coses posaríeu en pràctica
de manera immediata?

—Doncs en primer Hoc, a nivell de tot
l'Estat l'articulació d'un programa
d'inversions públiques que tingués qua-
tre o cinc anys de durada i que, natural-
ment, és complís; en segon lloc transfor-
maria el Ministeri de Treball, des del
punt de vista de la seva política, creant
treball, creant centres de reciclatge, que
no n'hi han, i donar l'administració
d'assegurança de l'atur als treballadors
ja que la tasca disciplinària no corres-
pon a l'empresari sinó al propi treballa-
dors. I en tercer lloc explicaria, d'una
vegada, com es pot tirar endavant l'Es-
tat de les Autonomies. Perquè considero
que això cal aclarir-ho. Cal que fun-
cioni, com a l'Alemanya Federal,
aquest fons de compensacions interre-
gional.

Com és, no el doctor Estapé profes-
sor, brillant economista, ex-degà i ex-
Rector de la Universitat de Barcelona,
sinó el senyor Fabià Estapé, emporda-
nès i home enamorat de la seva terra? I
amic dels seus amics?

—Oh, això potser fóra millor que ho
preguntés a la meva dona i als meus cinc
fills...

De vós i la vostra estada a Madrid
s'han contat moltíssimes anècdotes;
especialment s'ha dit que no fèieu
massa gràcia a l'Almirall Carreró
Blanco...

—Amb Carreró Blanco no ens vam
arribar a entendre mai. Mireu, fa unes
setmanes vaig llegir uns textos, ens uns
fascicles, del qui és ara el Ministre de
Cultura senyor de la Cierva en els quals
diu que jo vaig alegrar durant un any i
mig, aproximadament, l'avorrida vida
política de Madrid. I diu, encara una
altra cosa que li vull dir: «La mayoría de
anécdotas que de él se cuentan son cier-
tas». I és veritat.

Haig de confessar que una vegada
acabada l'entrevista, m'he confirmat
el que d'ell deia l'Ernest Lluch: «el
doctor Estapé és un mestre que ha tin-
gut una gran influència sobre tots els
seus alumnes».!

Blume català juvenil
Unes eines a l'abast de la joventut per
contribuir a la feina d'avui: normalitzar
culturalment el pafs.
PERSONATGES CATALANS
DE TOTS ELS TEMPS
Amb aquesta col - Iecci6 volem acostar al lector juvenil
(10-15 anys) aquelles figurat que a través dels teglet han anat
teixint fil per randa la identitat Inqüestionable del nottre poble.

Aventurat, invents I
navegacions d'en
Narcís Monturiol.

Casanova I Moragues,
defensors da
les llibertats catalanes

Aventurat i daivamurat da nnvtrrtor Qu4 va pMiif aqu*fl orua de
de rictmeo, un» neu per neveger eaiembre del 17147 Vaquem recelo
• o u l'eiout. precursora del wbmm. petrtttica de dot penonatott
U vMa d'un cau» au* eteenw fetdnentmueventeberd»proue
lerreu«etei>wra unia l'etourna viva lettiígencieicemrettuedoreidtft
del oeniíoue. com lemejoria delí dottegiet I delemerent ultrança
gen*, hegue de p«» la tncomprenett I n lUbertetl d» Cetalum/a. Duet
I la Mtobcencie del Mut vldet que malmet nooMiderem.
COntemporenil.

Enpnpancló
RamonMuntener: viatges I conquMtes pal Mediterrani.
La fantasia Inacabable d'Antoni Qaudi.
Verdaguer, un poeta pera un poble.
Prat de la Riba, reconttructor de la nacionalitat.

ELS CAMINS OE L'ART A CATALUNYA

Una altra novetat per ala gent )ove:
la Invitació a recórrer ela camina
que l'expreuid artística ha anat
obrint en la geografia del nostre pal*.

L'ofici de pintar •
l'època romànica
Un auggmiu viatge a la Catalunya
d . fa vu« Male». Coneguem com
vivien, qu4 pentaven, què (eien alt
nottretavantpetwuttrtveidelet
mottret wtitüquet que t t coneerven
• la Mcciò romànica dtl Muaau d* Art
de Catalunya.

En prtpiracló
El treball da l'artista, ara.
L'art de lea colonltxaclona grega I romana.
Escultura I arquitectura romàniques.
Corrents artístics del segle XIX.

Dues sèrie* d* llibres per a gent Jove que també llegiran
els grans, on text, dibuix I fotografia configuren un tot
cohetlonat I atractiu.

Cancttrtstlqu·t dalat col-ltclom
Voh*mótt1,7*Mcm.. funts tOOpétmu. irtbtOUutndont.
Iwpmvt·dvttüntn tnfuttmtdietnoné. Prtu SCOftn.

$&£> Editorial Blume
• V * * Milanesado, 21 -23. i>: -
:!£'*s" Barcelona-17 • ,•-•/, z^ü
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Henry Miller,
o la inútil
sinceritat
MARIA AURÈLIA CAPMANY

L'alt re dia, el despatx d'un diari,
vaif» veure aqueata inscripció en lle-
tres enormes sobre la porta: «Escriu
lot el que has vist, tot el que és». Vaig
sentir una esgarrifança en llegir
aquesta exhortació que jo he seguit
tota la meva vida, religiosament i
inconscientment.

(REUNIÓ ABROOKLYN)

Henry Miller és mort. Ens deixa una
obra que ha format època i que ara ens
queda remota, llunyíssima. Miller per-
tany a la mena d'escriptors que van
descobrir la sinceritat, què van creure
que allò que escrivien era la fidel res-
Posta a l'objectivitat sòlida, ineludible
que tenien al davant. S'enfrontaven a
u/i sistema de normes, prohibicions,
"gors, decàlegs, dogmes, i crien que
anar-se traient, a tires, aquestes pells
Postisses, que els cobrien, era la tasca
mçs sublim que li era donada a un es-
criptor. I per aquesta simple raó Miller
ens ha-estat explicant a través de la
seva obra qui era Henry Miller, s'ha
contemplat a si mateix, ha plorat sobre
s.' rnateix; com els vells actors romàc-
l'cs ha tret de si mateix tota menra de
sucs, llàgrimes, suor, semen, mocs, de
|al manera que la seva obra és una
"nmensa, vigorosa deu de secrecions.

Jo he de confessar que Miller no ha
estat mai sant de la meva devoció. És
c'ar que en un moment donat em va
seduir, com a tots, perquè ens va con-
vèncer d'aquest joc de la veritat, que
ya estar tan de moda a nivell de la
intel·lectualitat i a nivell del joc de saló.
Perquè volia ser sincer, perquè volia
Serell mateix, com aconsellava el savi
a'emany, es va erigir en etern exiliat.

Henry Miller

Fugint d'Amèrica, fugint de París, cap
a Londres per sentir parlar anglès, al-
menys una mica, enamorat de Grècia,
furiós contra La Ilíada, aquella apolo-
gia de l'assasinat, diu, contemplat-se
ell mateix, autocompadint-se,
glorificant-se, traient de si mateix l'or-
gull, el gràgil orgull de ser Henry Mi-
ller.

Potser allò que m'ha fet més refrac-
tària a Miller és la seva condició de
moralista, de moralista agressiu, reac-
cionari i sentimental. El mateix ha es-
crit, en El temps dels assassins: Rim-
baud va tornar'la literatura a la vida.
Jo he tractat de tornar la vida a la
literatura. En tots dos hi ha l'impuls
confessional amb tot el seu poder, i,
igualment poderosa, la preocupació
moral i espiritual.

I vet aquí que potser aquest ha estat
el punt de partida del gran èxit de Mi-
ller, la seva robusta veu de predicador:
No tinc altra finalitat aquí baix sinó
l'acompliment del meu destí, vet aquí
la meva feina. í el meu destí va lligat
amb el de qualsevol criatura viva que
habita aquest planeta—i potser, ves a
saber, a la dels habitants d'altres pla-
netes?

Però és clar, tot això no^eria digeri-
ble si Miller no hagués escrit amb una

força lírica innegable. La mateixa
força lírica que ha convençut genera-
cions sobre I8eficàcia de l'obscenitat.
Obscenitat per veritat ha estat la equa-
ció convincent de Miller, la pauta per
on han seguit les noves generacions
ianquis. Ha convençut fins i tot als qui
no voncencia, per la cadença del seu
llenguatge. Jo he començat dient que
no era sant de la meva devoció i, en
escriure aquest article, m'adono que a
la meva bibilioteca hi ha quasi tota la
seva obra: Des dels Tròpics, a El Colós
de Maroussi, a La Crucifixió de rosa...
—que no li van deixar publicar als Es-
tats Units— perquè, no ho oblidem,
l'obscenitat de Miller és combativa, el
sexe és, per a l'home de Nova York
que es declara ciutadà delmón, una
arma.

Potser si l'haguéssim de classificar,
ara que ja no hi és i no pot defensar-se,
podríem dir que és un hereu dels postu-
lats del romanticism: la rebel·lió, el
diàleg amb Deu, la vocació ó'outsider,
la certesa del pecat, del destí tràgic;
tots els temes del temps s'entrecreuen
en la seva obra. I com un fantasma
obsessiu, plana sobre la seva obra de la
dona devoradora, la os vulvae, segons
expressió dels vells inquisidors, la
causa de tots els mancaments delsho-
mes, que serien tan purs si no fos una
immensa matriu que els devora. Miller
ataca, com tots els mascles acorralats,
esporuguits, s'exhibeix i fabula Tacte
sexual com un viol. Kate Millet ha su-
bratllat, amb encert, el valor de càstig,
de vexació, d'atac contra la dona que
Pacte sexual té per Henry Miller. És
l'últim preu que paga l'home Miller de
la seva herència, que passa per la Bí-
blia, pels Tribunals d'Inquisició, per
Freud, perquè Miller, com el vell Orí-
gens, con Tertúlia, voldria ser pur com
el cristall i només respecta allò que no
pot tocar.

Potser una única cosa li haurem d'a-
grair a Miller, a part d'escriure tan be-
llament, i és haver cregut en la sinceri-
tatl haver cregut que tot el que ens deia
existia prèviament. Però això ja és tota
una altra història. •
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EINA ESCOLA DE DISSENY

Un exemple
d'investigació contínua
ISIDRE AMBRÒS

A cavall entre Sarrià i Vallvidrera s'aiseca una torre
post-modernista, obra de Rubió i Bellver, que acull, des de fa tretze
anys, a tot un grup d'artistes que, preocupats per la problemàtica - \\]
de Fart viu, no han deixat mai de treballar i d'ensenyar tot el que | *
saben per tal de dur a terme noves aportacions a l'estudi del disseny.

Emparats sempre en una gran volun-
tat d'implantar o com a mínim contri-
buir a les metodologies noves, sota un
caire humanístic cent per cent i amb
l'oportunitat d'assajar un pla d'estudis
diferent cada curs, l'Escola de Disseny
Eina ha anat contribuint, any rera any,
amb noves aportacions a ampliar els
coneixements existents envers el dis-
seny, en el sentit més extens de la pa-
raula.

Basada en l'estudi del disseny en
tres formes diferents, grafisme, inte-
riorisme i disseny industrial, Eina va
començar a funcionar en el curs 1966-
67 a partir de dos paràmetres bàsics.
Per una part com a lloc de reunió i
intercanvi de idees i per l'altre com un
centre pedagògic i d'activitats.

En un principi l'ensenyament es va
realitzat seguint la Teoria de la Forma,
la Gestalt Theorie. Però el curs se-
güent, amb l'arribada de la teorització
de les ciències humanes basades en la
lingüística, es van produir tota una sè-
rie de canvis notables. Fins el punt que
en el decurs d'una estada a Barcelona
d'un grup d'intel·lectuals italians, en-
tre els quals hi havia Umberto Eco,
Gillo Dorfles, Colombo, Guglielmi i
Riva, entre altres, aquests es van em-
brancar en una polèmica sobre l'enfoc
de la crítica des del punt de vista es-
tructuralista, que va durar tres dies,
amb un grup d'estudiosos catalans in-
teressats en aquest tema, entre els
quals hi eren Gabriel Ferrater, Bohi-
gas, Castellet, Cirici, Ràfols Casa-
mada, Correa i Vallverdú.

L ajut de la semiòtica

S'ha de dir que totes les converses

que es van dur a terme en aquell debat
van tenir un fort ressò en la vida cultu-
ral catalana i van originar en l'Escola
de Disseny un desenvolupament de les
idees semiòtiques.

Lògicament, el curs següent va estar
dominat, sota tots els punts de vista,
per la semiòtica. En el camp teòric,
Umberto Eco va encapçalar un semi-
nari sobre els «còmics» vistos des
d'una perspectiva dels mass media. En
el camp de l'estètica, Sacristàn i Cirici
Pellicer van dedicar els seus esforços
als problemes de la significació; Enric-
Sió ho va fer amb els còmics, Romà
Gubern amb el cine, Goldmann amb la
Literatura, Galí amb la pintura. Valls
amb la rniisica, Bonet amb les matemà-
tiques i Ferrater amb la Lingüística. Es
pot dir, doncs, que es va dura terme un
estudi profund i seriós de la semiòtica
en un ampli ventall d'aspectes.

Els afanys d'investigar però, no es
van aturar aquí sinó que, al contrari,
els va esperonar encara més, de tal
forma que a l'any següent tot el curs va
estar bast en els llenguatges no ver-
bals, fins el punt de realitzar un estudi
semiològic complet de la Travessera
de Gràcia, així com l'inici sèrie de
muntatges d'exposició, que van durar
fins la instal·lació nova del Museu Pi-
casso.

Durant els anys següents Eina va
començar a posar en pràctica, al marge
de les activitats normals, tot un reguit-
zell d'experiències relacionades amb
plantejaments conceptuals. Així, per
exemple, pel que fa a la relació real-
irreal es va fer una nevada sintètica, de
pòrex, al jardí. A més, també es va
efectuar una experiència sobre la crí-
tica de la visibilitat, la del gust i sobre
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la relació que hi ha entre un projecte i
la realitat.

En el curs 1973-74,Eina va centrar
els seus esforços en el tema dels mit-
jans de comunicació i tots els seus pro-
blemes de transmissió. En aquest as-
pecte J.E. Lahosa va organitzar un se-
guit d'experiències al voltant del llen-
guatge icònic, J. Pablo ho va fer sobre
morfologia i Muriel Casas va fer una
reflexió a l'entorn del problema del
consumisme.

El final d'una gran corba

Finalment es va abordar la imatge.
amb tots els seus esculls, els quals van
implicar dos cursos de dedicació per
tal de poder esbrinar quelcom.

Així, amb l'estudi dels problemes
que implica la imatge, l'Escola de Dis-
seny Eina assolia el final d'una gran
corba que s'havia iniciat amb l'abs-
tracció rigorosa de la Gestalt Theorie.
Després va ser la semiòtica la que va
contribuir a l'enriquiment de la idea de
forma. De la significació es va passar
als mitjans de comunicació, tal com
preconitzava MacLuhan. Després va
ser el conceptualisme qui va aportar el
seu granet de sorra per tal de poder
contemplar críticament el que s'havia
fet fins el moment. Més endavant va
ser l'hora de l'estudi de la percepció. la
qual va comportar la crítica dels mis-
satges sensibles.

Però tot això no ha estat més que una
tasca duta a terme, durant deu anys.
que ja ha passat a formar part de la
història d'Eina.

De llavors ençà, s'ha produït un

arrelament, encara més fort si cap, de
les estructures organitzatives i peda-
gògiques de l'esmentada escola, moti-
vat per l'increment dels seminaris i ac-
tes culturals així com per la creació
dels tallersl de Tècniques Plàstiques i
Composició, la qual cosa ha implicat
que els actes corresponents al seu
tretzè aniversrai, que s'ha celebrat fa
pocs dies, hagin esdevingut un gran
èxit.

Dues preguntes a Ràfols
Casamada ~~

Des d'un bon principi, Albert Ràfols
Casamada ha estat el director d'Eina,
Escola de Disseny; així doncs, sembla*
que és la persona més indicada per tal
d'explicar quelcom d'ella.

—Com va néixer Eina?

Bé, la idea inicial va néixer al voltant
d'unes converses entre Cirici, Subira-
chs, Girona, Milà i jo mateix. A partir
d'aquest grup petit es va crear l'Asso-
ciació d'Artistes Actuals, això era l'any
1956, els quals van donar origen al cap
d'un temps a l'Escola d'Art FAD, que
estava inspirada, fonamentalment, en
la Bauhaus encara que adaptada a les
investigacions més recents d'Ulm.

L'any 1963, es va crear una escola de
disseny gràfic, disseny industrial i inte-
riorisme anomenada Elisava —nom de
dona que correspon a l'artista català
més antic que es coneix—, que tenia un
cert caire d'oficialitat. Allí, tot funcio-
nava bé fins que el CIC va començar a
interferir en les classes de cine que do-
nava Romà Gubern, finalment, després
de molts estira i arronsa, vint-i-cinc

professors vam decidir abandonar
aquella escola i. crear-ne una-altra de
nova mitjançant el nostre capital propi,
així es va crear Eina.

—Quina és l'actual estructura orga-
nitzativa de l'Escola?

En principi haig de dir que Eina és,
des de 1976, una cooperativa.

Pel que fa referència a l'estructura de
l'Escola, aquesta funciona de forma col-
legiada.

Hi ha una Assemblea de l'Escola, for-
mada per la totalitat dels professors i
dels alumnes, que és l'òrgan màxim.
Aquest òrgan nomena un Comitè d'Es-,
cola que esta format per alumnes, dele-
gats de cada curs, pels coordinadors de
cada especialitat, pel Director i per la
Secretària. Aquest Comitè coordinador
té la responsabilitat del bon funciona-
ment de l'Escola. Això per una banda.

Després, cada especialitat és autò-
noma pel que fa a la seva secció, la qual
nomena un representant que forma part
d'una comissió d'especialitats que es re-
uneix periòdicament per tal de tractar
els problemes d'ordre general que es
puguin produir, així com per informar
sobre les dificultats específiques que pu-
gui tenir cada secció. •

Llibres PERE ANGUERA

BROSSA, JOAN: Antologia poè-
tica 1941-1978. Ed. 62. Antologia
catalana, 96.95 ps.

Una completa tria dels poemes de Brossa, escollits per ell mateix, en la
qual es troben representades les principals característiques de la seva poesia
textual. La majoria de textos pertanyen a llibres encara inèdits. El llibre duu
un breu pròleg de Pere Gimferrer.

GARCIA, XAVIER: La vida ma-
rinera a Vilanova i la Geltrú. Ed.
Selecta. Antílop, 23. 369 ps.

Una bona monografia local que va més enllà del seu títol, amb impor-
tants aportacions de toponímia, costumari, renoms, etnografia, cuina, noms
de peixos.../que la converteixen en una aportació important per al coneixa-
ment de la vida arran de mar a la Catalunya nova.

MONTOLIU, MANUEL DE:
Breviari crític, V. Institut d'estu-
dis tarraconenses* 254 ps.

Edició de les crítiques bibliogràfiques publicades entre 1931-1932 a «La
veu de Catalunya», preparada per O. Xirinacs i X. Ricomà, d'àcord amb les
anotacions de l'autor. Montoliu hi comenta les obres més destacades de la
literatura catalana del bienni: Garcés, Gassol, Espriu, Riba, Soldevila, Tra-
bals...

FOLCH I TORRES, J. M.a: Ai-
gua acali. Ed. Laia. Les eines de
butxaca, 5. 175 ps.

Un Folch i Torres oblidat, que com assenyala en la lúcida presentació J.
Castellanos planteja i resol des d'un punt de vista d'esquerres i revolucionari
un problema social: el fracàs d'una incorporació a la burgesia i la recuperació
de la consciència de classe a través d'una singular història d'amor.

PUJALS, JOAN Ma: Sant Bernat
Calbó i el seu temps. Publicacions
abadia Montserrat. La xarxa, 28.
141 ps.

Una biografia de Bernat Calbó adreçada als infants i on tant com les
notícies sobre l'actuació del sant com advocat, frare, abat o bisbe, s'esmenta
l'entorn social, en un moment de gran importància de la nostra història, en
coincidir amb la construcció territorial dels PPCC.

PENARROJA, JORDI: Aventu-
res, invents í navegacions de Nar-
cís Monturiol. Ed. Blume. Perso-
natges catalans 1. 94 ps.

Biografia il·lustrada i de divulgació de Monturiol, amb especial dedicació
a la seva paticipació com activista i teòric del moviment federal junt a la seva
tasca com a inventor, amb la qual cosa Monturiol recupera la seva autèntica i
total imatge.
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Cultura en joc JOSEP Ma CARANDELL

Procés als intel·lectuals
Amando de Miguel, sociòleg i ca-

tedràtic de la Universitat de Barce-
lona, ha publicat a Planeta un nou
llibre, «Los intelectuales bonitos»,
que hauria de crear una forta polè-
mica si la nostra societat culta fos
també una societat viva. Els inte-
l·lectuals, ens ve a dir de Miguel, ha
criticat fins ara el poder; ja és hora
que siguin ells els criticats. Sorpre-
nentment, però, de Miguel els critica
perquè els intel·lectuals ibèrics aspi-
ren massa freqüentment al poder i,
quan poden, ocupen llocs de poder.

El terme «intel·lectual» arribà a
Espanya a finals del segle passat
amb ocasió del procés de Montjuïc,
poc després que l'equivalent francès
fos creat a França amb motiu del
procés Dreyfus i la defensa d'aquest
per Emile Zola i el seu grup. Georges
Clemenceau parlà aleshores dels
«manifestes des intellectuels», se-
gons explica Inman Fox en el llibre
«La crisis de fin de siglo: Ideologia y
literatura» (Ariel, 1975). El mateix
estudiós ens recorda que, amb ante-
rioritat, el russos ja usaven el terme
«intelligentsia», que s'utilitzà per a
descriure els escriptors que defensa-
ven el poble contra el despotisme
tsarista. En aquest sentit és com
continua usant-se encara en el nostre
país: els defensors del poble contra
el poder. Amando de Miguel, però,
ha trobat un origen més antic a
aquesta paraula. En efecte, el sociò-
leg anglès Aleksander Gella explica
que, a la Polònia de principis del se-
gle XIX,. «intelligentsia» es referia al
grup de cortesans cultes que vivien a
l'ombra del poder. Aquesta nova
«etimologia» permet a de Miguel in-
vestigar la proximitat al poder dels
nostres intel·lectuals d'avui, en evi-
dent contradicció amb el paper espe-
cífic de desinteressats lluitadors que
pretenen jugar.

És evident que ens trobem avui en

una reconsideració del paper dels in-
tel·lectuals. A finals dels anys 60
molts intel·lectuals compromesos de
l'Alemanya Occidental, com Hans
Magnus Enzensbergerja es desmiti-
ficaren a ells mateixos, malgrat no
fos per a demostrar que aspiressin al
poder. Joan Marsé, entre nosaltres,
no ha perdut ocasió d'ironitzar sobre
aquests intel·lectuals compromesos
que, en última instància, pertanyen a
Yestablishment (primer, a «Ultimas
tardes con Teresa»; després a «La
muchacha de las bragas de oro»).
Recentment, Gedisa ha publicat en
castellà un llibre d'intenció sem-
blant, terriblement virulent: «Contra
el arte i los artistas», del francès Jean
Gimpel.

De tota manera hi ha una impor-
tant diferència entre aquests atacas i
els que formula Amando de Miguel.
El que observa, i acusa, el nostre
sociòleg no és que els intel·lectuals
espanyols siguin, en el fons, un se-
nyorets pertanyents a les classes al-
tas, sinó que, de fet, els nostres intel-
lectuals ocupen, sempre que poden,
llocs de poder. I això, no sols els
intel·lectuals de dreta, els qui de
sempre han defensat els interessos
de l'oligarquia; sinó també els d'es-
querra, els qui sempre han criticat
l'oligarquia. Aquests darrers, quan
arriba l'ocasió, és a dir, el trionf de
l'esquerra, corren a ocupar un lloc
de conseller, de funcionari, de dele-
gat, per tal de sentir l'emoció del
poder.

L'estudi d'Amando de Miguel es
molt complex i no pot ser resumit
aquí. La seva crítica és a molt diver-
sos nivells. I, per a fer més punyent i
més útil la seva crítica, de Miguel
citanoms, molts noms: Aranguren,
Juan Goytisolo, Diaz Plaja, Caste-
llet, M. Aurèlia Capmany, Jordi Car-
bonell, Calvo Serer, etc. No els

acusa a tots, evidentment, de la ma-
teixa manera, és a dir, com a aspi-
rants o detentadors del poder. A
molts els critica perquè idealitzen la
seva tasca de «defensors del poble»
quan, en realitat, defensen interes-
sos propis o be prefereixen Plató a la
veritat, per a dir-ho amb la frase fa-
mosa. Particularment interessant és
l'analisi que de Miguel fa de «El
País», diari suposadament indepen-
dent del poder, que amga, però, una
nòmina de persones directament
connectades amb l'Estat, amb l'es-
tablishment.

Dedica també de Miguel un extens
capítol a «La polèmica sobre las na-
cionalidades y la cuestión catalana».
en el qual, en definitiva, però, in-
tenta de comprendre per quins mo-
tius els intel·lectuals «castellans» no
admeten la nacionalitat catalana o
són directament anticatalanistes.

En la meva opinió, el llibre és ex-
cel·lent perquè posa el dit a la nafra
en moltes qüestions, i desmitifica un
grup que ha pretès sempre pensar
amb objectivitat quan, de fet, és tan
subjectivista com els altres. EI llibre,
però, no pot negar, al meu parer, que
és fet per un intel·lectual, en el sentit
que intenta de trobar la veritat con-
tra el parer de l'amic Plató. Es, en
última instància, un llibre purifica-
dor, car en cap banda diu que arribar
a l'objectivitat i a la veritat sigui,
almenys teòricament, impossible.

Per altra banda, de Miguel ha fet
un llibre d'una gran honestedat, as-
senyalant defectes i conductes inac-
ceptables. No ha estudiat, però, car
aquest no era el seu propòsit, el per-
què d'aquesta tendència dels inte-
l·lectuals espanyols al poder. El H'*
bre és prou interessant i de gran ac-
tualitat per a abandonar-lo amb una
sola nota. La setmana vinent, hi tor-
naré.
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Cinema

Censura
rima amb
incultura

ANTONI KIRCHNER

Tota la setmana havia estat veient
pel·lícules. El dissabte al vespre seguia
submergit en el món de l'espectacle
mitjançant un programa de ràdio. El
diumenge al matí vaig arribar a la con-
clusió que era un sàdic-masoquista, no
en deuria tenir prou, perquè mandre-
java dins del llit, llegint el diari i escol-
tant, de tant en tant, les converses ra-
diofòniques d'un programa que dedica
bona part del seu horari a parlar amb la
gent per telèfon i a inquirir quines són,
per als oients d'aquella emissora, les
millors i pitjors pel·lícules.

Tot d'una vaig deixar anar el diari
plegant-se malament les pàgines. Ha-
via sentit quelcom que m'havia cridat
I atenció. Pensava que estava absort
mirant les estrenes de la propera set-
mana, imaginant els patiments que em
tocaria d'aguantar, quan una llumeta
vermella va il·luminar-se dintre meu.

"Què diu aquesta senyora!».

La senyora, per la veu es diria que
•eia bon temps que havia deixat enrera
els 40, es lamentava amb un to quei-
es , que es fessin pel·lícules com el
•Saló» de Pasolini. «Una guarrada»,
jjeia en castellà, encara que l'accent
^l país resultava inconfundible. «Eso
e.s pornografia pura. No sé por qué
l'enen que dejar que se vean películas
como esta». Ondia! vaig "pensar, ja hi
som!

Vaig calçar-me les plantofes i com
unllamp vaig córrer cap al bany per a
remullar-me el cap abans de continuar
escoltant el que deien. «Yo le doy un
<0 negativo a Saló.» «Y yo un 10 posi-
l«vo a Kramer contra Kramer» y un 10
n i o a El imperio de los sentidos

, oiga, es lo mas pornogràfïco que

•• L·l imperio de los sentidos». víctima de la censura oficial i de ta incomprensió que
aquesta provoca.

he visto. Francamente desagradable.
No sé porquépermiten...» i, mentres-
tant, un anunci feia propaganda d'una
pel·lícula d'aventures, com uns diu-
menges abans havia sentit l'anunci
d'una d'aquelles pel·lícules «S» que te-
nen títols tan escaients com, per posar
un exemple, «Lengua de plata», molt
descriptiu, no? o aquell altre tandivér-
tir, «En Washington los senadores es-
tan calientes», pel·lícula estrenada a
Barcelona tan sols sis dies després que
els diputats de l'Estat espanyol es ti-
ressin els plats pel cap.

En acabar els anuncis un altre comu-
nicat intervingué. Ara es tractava d'un
senyor. Jo ja em trobava amb la tova-
llola xopa i el cap humit amb els ulls
fixos en el dial de l'aparell mentre
apartava amb la mà el diari i em tor-
nava a ficar dins del llit. El senyor es
queixava del sadisme i la pornografia.
Ell havia vist «les dues», volia dir el
film de Pasolini iel d'Oshima i n'havia
sortit fastiguejat. Una altra senyora,
aquesta tenia la veu de més jove, jo li
feia una trentena i escreix, en el mateix
moment en què submergia la punteta
més resseca del croissant dins del bol
de té amb llet, puntuava així: Un 10
positivo para «Kramer contra Kra-
mer» y un 8 negativo para «Saló». Bé,
vaig pensar aquesta senyora ja matisa
més, deu tenir les seves raons per do-
nar un 8 negatiu en lloc d'un 10.
«Oiga», afegí la comunicant, «lo que
uno no puede creer de ninguna de las
maneras es que esto pudiera suceder
de verdad. Esto es una exageración,
óverdad?» Puc prometre i prometro
que ensentir això darrer vaig
ennuegar-me i la punteta del bell mig
del croissant se'n va anar per l'altre
forat. Tossint com un desesperat vaig

entendre que el locutor deia més a me-
nys, «eso ya lo comentaremos cuando
esta película se ponga en debaté».

No vaig poder més, estractava d'es-
collir: o bé m'acabava el té amb crois-
sant amb tranquil·litat o continuava
mortificant-me escoltant aquelles in-
tervencions. I vaig tancar la ràdio tot
pensant en una conversa que fa anys,
molts anys, vaig tenir amb el que ales-
hores era director de la Filmoteca, di-
rector del Festival de Sant Sebastià,
director de l'Escola Oficial de Cinema-
tografia, membre del grup de censors,
franquista de tota la vida i una de les
figures que varen intervenir en el cas
de Grimau. Em refereixo a l'historia-
dor Carlos Fernandez Cuenca. A l'en-,
sems estàvem preparant les Primeres
Jornades d'Escoles de Cinemtografia
(que varen tenir lloc a Sitges tan sols
un any no em pregunteu per què) i vo-
líem queeldirector de l'escola de Ma-
drid autoritzés els seus alumnes per-
què hi participessin amb els curtme-
tratges que havien filmat com a pràcti-
ques d'estudi. Bé, doncs aquest se-
nyor, home de cine pels quatre costats,
va dir-me, tot parlant de la censura,
amb aquell to paternalista del qui ha
arribat a creure's el seu paper de vigi-
lant de la nostra moral: «Créame,
amigo Kirchner, es que hay películas
que no pueden darse íntegras, por mas
que nos duela. Piense que Espana es
un país muy agrícola, con un elevado
porcentaje de habitantes residentes en
provincias. Si no censuràsemos las pe-
lículas, en alguna población, después
de haberse proyectado uno de esos
films fuertes, al dia siguiente no queda-
ria ni una virgen.» Sí, ja sé que no ho
creieu, que penseu que tot això està
escrit no com un comentari crític sinó •
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com un tortell mental i que és possible
que ho estigui inventant tot. Doncs no,
és ben veritat.

Les esgarrifances que tenia no eren
perquè el té s'havia acabat i em cos-
tava trobar el diari, possiblement havia
caigutsota elllit, impossibilitant el que
em tornés a submergir dins de la lletra
impresa i oblidés tot el que havia sen-
tit. Les esgarrifances eren en compro-
var com les manifestacions d'aquelles
persones eren coincidents, amb les
matisacions que poden observar-se,
amb les pronunciades pel censor uns
setze anys abans. Els mateixos espec-
tadors estaven demanant la censura!

Jo voldria dir-vos dues o tres coses:

Primer: poc entenem el que significa
llibertat d'expressió, poc comprenem
els marges i les opcions que ens ha de
donar viure en una societat democrà-
tica. Segon: no acabo de creure amb la
sinceritat d'aquestes opinions. Qui
més qui menys ha sentit dir, ha llegit,
que tant «Saló» com «El imperio de los
sentidos» han trobat moltes dificultats
per a poder ésser estrenades. Dificul-
tats provinents per la seva pròpia ma-

nera d'explicar uns fets, unes situa-
cions, que per a uns poden tan sols
ferir la susceptibilitat de determinats
espectadors i, per als altres, era impro-
cedent que ho veiéssim tots, suscepti-
bles i no susceptibles. No poot haver-
hi ningú que no sàpiga que el que va a
veure pot resultar «diferent» al que ha
vist fins ara i, per si ha hagués algun
espectador que estigués «en bàbia»,
per això, i sols que això, hi ha en els
locals on s'exhibeixen aquestes pel·lí-
cules, i ben destacada, la «S» informa-
tiva. Tercer: la persona que va pregun-
tar al locutor (i aquest va ajornar la
resposta fins el dia en que es posi a
debat «Saló») si «allò» podia ésser ve-
ritat, la persona que va posar en dubte
que el feixisme pogués haver arribat a
aquests extrems no té cap necessitat
d'esperar al debat de «Saló» per Ràdio,
sols ha de fer memòria i recordar els
milions de jueus i no jueus (espanyols,
catalans entre ells) víctimes del na-
zisme. Gasejar-los, experimentar en
ells nous procediments quirúrgics,
castrar-los de viu en viu, creu aquesta
persona que no és tan greu com que a
«Saló» es mengi merda o determinades
pràctiques homosexuals.

Senyors, una mica de serietat, queji
en tenim prou amb quaranta anys de
dictadura, que ens fessin veure formi-
gues en lloc de meuques, que fossin
germans (Mogambo) en lloc d'amants.
de triturar les pel·lícules de Bergman.
de Visconti, de Pasolini, de prohibir.
de censurar, de manipular. Ja en tenim
prou. No sabeu veure cinema, no sa-
beu veure on està la «pornografia-del
«Kramer», no sabeuquè ens ha volgut
dir Pasolini amb «Saló», Pasolini, que
és un autor, no un vulgar fabricant de
botifarres dit també pel·lícules de pits i
culs; no enteneu el discrus de l'Oshima
intentant conformar unes altres nor-
mes de relació sexual. No en sou res-
ponsables, en part, perquè sou pro-
ducte exemplar de la repressió cultural
del franquisme. Però sols en part. Per-
què si tinguéssiu un mínim de curiosi-
tat per informar-vos, per llegir les criti-
ques de qui us poden dir quatre coses
sobre aquestes pel·lícules, no aniríeu
pel món tan despullats culturalment
com els personatges de Pasolini. amb
una mà al devant i una al darrera, en-
cara que ja heu fet tard perquè, com a
«Saló», abans de tapar-vos el darrera
el règim franquista us ha desvirgat. I

Encreuats núm. 6 3 JORDI K)RTl NY

HORITZONTALS: I. Les dues van enCadillac. - 2. Evita
algunes clavades d'agulla. Nodreix els vegetals. - 3. Sinònim
de rosella (i és un cap-i-cua ben llarg). Consonant. -4. N'Artur
la usava rodona, al revés. Va literalment a preu d'or. - 5.
Envelleix les coses de Pany passat, al revés. La Berta les du a
la bota. Sembla romana però és ben grega. - 6. Té els mesos
comptats. En concepte. - 7. N'hi ha més fora que a dins. Vocal.
8. Una altra. Formen part del galimatias. Posats a ser insensi-
bles, ho és més ell que jo. - 9. Fan la mateixa feina que la
pissarra del Pirineu. El que li manca al cor per a ser espirituós.
10. Vocal. Cert tipus de camí, al revés. El percep la llengua.
11. Tic de qui es preocupa pel correcte ús de l'altra llengua.

VERTICALS: I. Consonant. Triomfador innat. - 2. La prin-
cesa la guarda pel dia de demà. - 3. Us el donaran en acabar el
curset. Quan l'haureu agafat estareu embriacs, al revés. - 4. No
cada dia ho és. Consonant. - 5. Ni ara ni després. Fa veure que
és una mula. - 6. A tothom agrada passar-hi la nit. Limiten el
turc. Més val que no en prengué, al revés. - 7. Consonant.
Sisou de la broma, poseu-hi escuma. - 8. Maneres de fer (o de
no fer) les coses. Consonant. - 9. Dibuixant d'abans de la
guerra. Formen part inevitablement de la crisi. Del regiment.
10. Consonant. Imprescindible a l'hora de respetar els stops.
Li cau la bava quan pensa en un argentí de vint anys, al revés.
11. Ciutat de Grècia on tots els polis eren àcrates. -12. Arriba-
ria amunt si no estigués desmanegat.

SOLUCIÓ ALS ENCREUATS NUM. 62

HORITZONTALS: 1. D.M. O.-2. Dindi. Pensar. - 3. Viena.
Sets. - 4. Etna. Atrit. - 5. R. T. Gravar. - 6. Estipendi. O. -7.1-
Srs. Isona. - 8. Titeta. Lo. - 9. Aragonès. M. -10. T. Orelles.

VERTICALS: 1. D. E. - 2. Diversitat. - 3. Nit. T. Ir. - •*.
Dentista. - 5. Mina. Pregó. - 6. A. Gestor. - 7. P. Arn. Ane. -8.
Estadi. El.- 9. Nervis. SI. - 10. Oslia. OI. E. - II. Astrònoms.
12. R. A.
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ISatre
«Planipèdia»,
apunts per a
una història
ANTONI BARTOMEUS

L'espectacle té una primera motiva-
ció històrica. El que volen és fer saber
que hi ha moltes formes de panto-
mima, que res no s'acaba amb el mim
clàssic encara que aquest sigui l'as-
pecte més conegut, i que, en definitiva,
tot parteix del gest, que és un element
summament primari. Després, hi ha al-
guna cosa de reivindicació i l'intent de
popularitzar un gènere. «Per a reivin-
dicar, primer s'ha d'explicar què es
reivindica; i quan es reivindica una
cosa és perquè vols popularitzar-la,
evidentment.»

El grup «Planipèdia» és format per
cinc actors sortits de l'Escola de Pan-
tomima de l'Institut del Teatre. I Pla-

'i'dia (I) és el seu primer espectacle,
encara que alguns dels actors por-
ten ja temps treballant en el camp del
teatre. Partint de la documentació ob-
tinguda enarxius i publicacions, el pro-
Pòsit és fer un recorregut per la història

la pantomima a través de quinze
"moments», des de les danses prehis-
tòriques fins a exercicis contempora-
n's. Som, doncs, davant d'una mostra

-. mantenint la iniciativa d'especta-
• vol subratllar especialment el seu

caràcter pedagògic. I, sibé admeten
We en una hora i vint minuts d'actua-
Ç'o no es pot explicar exhaustivament
evolució de totes les arts que s'han
nat basant enel gest, si que creuen
aver arribar a una síntesi d'allò més
'̂gnificatiu i popular. «El que hem in-

'^nlat, per damunt de tot, ha estat ser
:' roàxim d'objectius, tenint en compte
^ informació que hem pogut trobar.»
tn alguns casos, estractava només de
rcfer peces conegudes. En d'altres,
^ r ò , la informació es limitava a dibui-
xos o gravats; aleshores, calia recons-
truir l'escenografia a partir de les po-
?ues dades disponibles. Tot plegat, un
tfeball de set mesos d'investigació,
tiris que pel març van poder presentar
Espectacle a Sabadell. Perquè, di-
SUern-ho de passada, el grup va poder
anar fent la seva feina gràcies a la «su-
P^estructura» que els va facilitar l'A-
n è m i a de Belles Arts, de Sabadell.

•l'Innipcdid •• cinc aclt>t\ d'c\ct>ld.

Al marge que Planipèdia sigui o no
un espectacle arrodonit, i al marge,
també, que la primera idea (aquella
motivació històrica que ells expliquen)
quedi prou servida, el cert és que el
treball deixa ben experimentats una
sèrie d'apunts molt vàlids per a una
aproximació històrica. Muntat amb
una austeritat comprensible, l'espec-
tacle despulla el gest de qualsevol mis-
tificació. Cal que es defensi sol, ja que
és pretagonista. Cal que la història, ja
que va d'histloria, la faci ell, el gest.
Era difícil plantejar-lo d'una altra ma-
nera.

Sí que hi ha, però, una certa inter-
pretació de les escenes que es van ali-
neant. Una interpretació que porta a
relacionar, pas a pas, el gest amb el
ritual. A Planipèdia, gest i ritual són
gairebé una mateixa cosa. Aquesta fi-
losofia, que ja arrenca amb «Dansa de
pluja», queda perfectament palesa en
«Moixiganga», segurament el millor
dels episodis de l'espectacle, on l'es-
tudi de la gesticulació i l'expressió dels
cossos en diferents moments de la Pas-
sió, formen unes imatges d'una efecti-
vitat absoluta. Més, molt més, per
exemple, que les que, a manera de con-
clusió ingènua, tanquen l'espectacle.

Amb el suport de l'excel·lent prepa-
ració dels cinc actors, Planipèdia és,
doncs, un conjunt d'apunts molt vàlid
pera una història.•

(I) Planipèdia, espectacle del grup -Planipèdia».
Actors: Tomàs Vila. Enric de las Heras.Rafael
Oelcazo. Lluís M. Menéndez. Llàtzer Torrente.
(L"espectacle. que ja s'ha presentat a Sabadell.
Terrassa. Vilanova i. Barcelona, té previstes ac-
tuacions immediates a l'Hospitalet i Tarragona.)

Astrologia
ESTEVE CARDO

El Sol
a Càncer

El dissabte dia 21 de Juny a les 5
h. 47 min. el Sol fa la seva entrada
dins la constel·lació astrològica de
Càncer dita també constel·lació del
Cranc.

És la constel·lació que té els es-
íels de més feble lluminositat entre
totes les del Zodíac, cosa que ens
en dificulta la identificació.

Amb l'inici del cicle d'estiu tenim
grans diades i celebracions litúrgi-
ques que tenen com a record les
festes solsticials amb què antigues
civilitzacions celebraven l'entrada
de l'estiu i el dia més llarg de l'any,
que avui correspon al 21 de Juny i
no al 24 com antigament.

Són diverses les teories per a ex-
plicar la significació de les pràcti-
ques i els costums de la vigília i la
diada de Sant Joan, primera i gran
diada d'aquest cicle i que finalitza
com a festa amb la diada de Sant
Pere.

Els protagonistes i aspectes so-
cials d'aquestes festivitats són: el
culte a Sant Joan, Sant Pere i Sant
Jaume: el foc i fogueres amb els
petards, les aigües i la rosada, els
vegetals, i altres pràctiques molt
antigues considerades màgiques.

Simbòlicament Càncer repre-
senta l'element aigua, la materni-
tat, el calor humit, la família, la ge-
neració, l'edat adulta, la flcutuació,
els canvis incerts, l'estiu.

Les atribucions d'aquest signe
són: Femenines, fecunditat, mobi-
litat, canvis. Aquós i tortuós, està
regit per la Lluna.

A Barcelona, la gent que volia
conèixer el seu futur anava a la
Font dels Lleons. És la vella font
d'Hèrcules que hi ha al Passeig de
Sant Joan. Sembla que els averanys
es manifestaven a través de les for-
mes que adoptava l'aigua en cure.
Tal cosa solament s'aconseguia el
dia de Sant Pere.

El Foc i l'Aigua, en resum, tenen
un gran paper en la història de les
tradicions del nostre poble. •
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Tete Montoliu
al nou
Zeleste
JORDI GARCIA SOLER

Per espai d'un parell de setmanes
Tete Montoliu ha realitzat tot un seguit
d'actuacions a Zeleste, amb les quals
el popular local barceloní del carrer de
l'Argenteria ha reprès pràcticament la
seva segona època d'activitats públi-
ques, l'orientació bàsica de la qual està
centrada en la presentació de sessions

musicals de gran interès. I és evident
que l'elecció de Tete Montoliu con-
firma a bastament aquest afany d'exi-
gència de qualitat artística, ja que rara-
ment hauria estat possible trobar cap
altre músic català que definís aquesta
línia de rigor com ho fa Tete Montoliu i
el seu ben conegut mestratge jazzístic.

En aquestes actuaciones seves a Ze-
leste, Tete Montoliu ha comptat, a di-
ferència del que havia estat habitual
fins ara a casa nostra, amb un acompa-
nyament realment excepcional, format
per dos instrumentistes nord-ameri-
cans tan prestigiosos com són el bai-
xita John Heard i el bateristaTootie
Heath. Aquest darrer ha estat un dels
més habituals acompanyants del jazz-
man barceloní del 1976 ençà, i ha enre-
gistrat amb ell alguns discs, a més de

JOHNY COBRO S LOS SINOSPAGAN BOYS
Y EL SHOW DE MIGUEL RÍOS

EL 23 DE JUNIO OE Ifftt, A PARTIR DE LAS 22 HORAS y «n «datant», an las insttt·doo··.
d·portfwd· SM» Affdvia, ef tütmúm tfota t/n (Fr·m· a la P·o··o). BUS: 3-4-12-3W0-2S2-
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fcr-li costat a nombroses actuacions,
mentre que John Heard fou descobert
per Tete quan el va veure acompa-
nyant Oscar Peterson a Los Angeles, i
dés d'aleshores toquen plegats.

Amb aquest acompanyament rítmic,
Tete Montoliu ha pogut demostrar-nos
a Zeleste la seva reconeguda categoria
pzzística, i ho ha fet assolint uns nive-
lls expressius molt alts i actuant amb
una llibertat extraordinària, deixant
córrer tranquil·lament la seva imagina-
ció creadora com feia molt de temps
que no li havíem pogut veure fer.
Aquesta ha estat justament la clau de
volia principal de l'interès extraordi-
nari d'aquest seguit de sessions prota-
gonitzades per Tete Montoliu al local
del carrer de l'Argenteria, puix que
se'ns hi ha pogut presentar amb una
capacitat de comunicació insospitada i
amb una mescla d'allò més suggestiva
entre les formes jazzístiques més clàs-
siques i d'altres de caràcter avantguar-
dista i experimental. I això en base al
seu domini pràcticament absolut de la
tècnica de la interpretació pianística:
una digitació molt acurada, uns contra-
punts molt inspirats, unes ressonàn-
cies molt ben aconseguides... Però tot
això no resta en cap moment com un
lestimoni més o menys fred o tècnic,
sinó com a expressió fidel d'una sensi-
bilitat artística corprenedora, que té
una força lírica d'una gran capacitat de
comunicació, i que a la vegada compta
també amb un suport rítmic contun-
dent i eficaç, en el qual destaquen tant
«s contrapuntats baixístics de John
Heard com les intervencions de Tootie
"?ath, així com els diàlegs que amb-
dós instrumentistes basteixen amb el
piano de Tete Montoliu. És precisament
^ tot això que sorgeix el resultat glo-
bal, el pes específic del qual és extraor-
dinari, en la línia del gran mestratge de
lete Montoliu i de l'exigència de gran
Qualitat artística que Zeleste s'ha mar-
cat com a fita a assolir en aquesta nova
etapa de la seva existència. •

Hibres, revistes
i publicacions

leviatan

Fauna & Flora JOSEP MARTI GÓMEZ

Un psicodrama

E l millor espectacle dramàtic de
la temporada es representa des
de fa mesos a les antesales dels

gestors especialitzats en tramitar els
impresos de declaracions de renda.
De vegades, fins i tot arriben als qui
esperen torn a la sala els crits de
ranera del client que està rebent del
gestor, una mena de sacerdot que
guarda gelosament esgarrifoses abe-
rracions de defraudació, la notifica-
ció del que ha de pagar.

Primer és com un barboteig incr-
aul:

—Eh?... Has dit...? Deies...? No
ho he sentit bé...

—Tres-centes setanta-quatre mil
pessetes.

—Es el que m'ha semblat sentir
abans, sí, peraixò dic que he escoltat
malament...

—No, no, ho ha sentit bé: tres-
centes selanta-quatre mil pessetes.

El barboteig deixa pas a un gest
ferm:

—Això és excessiu!
—És el que li toca.
—Repeteixo que és excessiu!
—Bé... Però què hi farem si é així,

si això és el que surt?
Després del barboteig i del gest

ferm, el crit irat:
—No pagaré! No pagaré!
—Bé, Joan Anton, si no vols pagar

no paguis. Què vols que et digui?
—concilia fratern el gestor, ja expert
en crisis d'ànimes—.

—És un robatori, un lladronici!
No pagaré i no pagaré! No i no!

—I si et vé una inspecció?

H
àbil pregunta. És com quan
Thiamer Thoht, el bisbe hon-
garès dels adolescents espa-

nyols de la postguerra t'enganxava
sempre, tan hàbil, en els moments
decisius, quan t'anaves a masturbar i
ell et preguntava des de les planes

del seu «Energia i puresa»: «I si et
quedes cec? I la lepra que t'anirà
rosegant el cos, estigma del teu plaer
defraudador de puresa? Ai d'aquell
que comença a baixar, ai d'aquell
que es deixa lliscar pel suau pendís
d'una tarda de maig!»:

—Aquest any et deixes dur, l'any
que vé voldràs repetir, cauràs més i
més en la defraudació i al final, <,com
en sortiràs? Eh? Contesta'm i des-
prés fes el que vulguis —ha dit el
gestor amb to de veu penitencial, el
contribuent ja amb el cap ensorrat
entre les mans, les espatlles sacseja-
des pels sanglots abans de prorrom-
pre en un plor desconsolat, les pa-
raules del gestor, molt ignasianes,
calmant la seva angoixa:

—Au, Joan Anton, va! Ja no ets
una criatura!

H a estès cl taló i ha sortit al
carrer eixugant-se encara les
humides galtes, contemplat

amb ulls esparverats pels qui espera-
ven torn a la sala de visites.

—Ànim! És un tràngol que ja has
passat fins l'any que vé! —l'ha ani-
mat el gestor abans d'acomiadar-lo i
adreçar-se als presents, bo i pregun-
tat: «Aqui li toca?».

He aixeca! tímidament el dit:
—A...a...a...mi.
—Passa, passa. Josep...
Una noia m'ha animat:
—Valor...!

—Gràcies.
He barbotejat, he cridat, he plorat

i he pagat. Però és alarmant veure
que el que toca pagar té com a com-
pensació la merda de serveis que
l'Estat ofereix. Com semrep, d'Eu-
ropa es copien només les coses do-
lentes. Cobrar, sí; serveis eficaços,
encara no, que som un país pobre.

I vet aquí el drama: que paguen els
pobres, a sobre.
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Franciscans
a la ciutat
dels sants
JOSEP BIGORDA

Des de fa quatre o cinc setmanes,
Comarquinal, l'escenari de la famosa
novel·la de Miquel Llor, protagonitza
un nou argument, en el qual els perso-
natges i els col·lectius que hi interve-
nen, donen un bon material per a una
apassionant narració novel·lística,
amb les constants que fan pensar fàcil-
ment en «Laura a la ciutat dels sants».

Amb tot, jo no he de passar aquí de
la crònica. D'una crònica, però, que,
per les seves característiques i pels
seus reflexos, va més enllà dels fets
que produeix la rutina administrativa
de l'Església i esdevé símbol del con-
flicte que enfronta els sectors innova-
dors i les forces reaccionàries dins de
la convivència eclesiàstica.

A l'origen d'aquesta història cal
situar-hi una comunitat cristiana que
es mou i fa la seva vida a Vic, en el
barri del Remei. Es tracta d'una comu-
nitat viva, encarnada en els fets i en els
problemes de la societat més propera i
més llunyana, jove i engrescada per
trobar les expressions de la fe que lli-
guin amb el tarannà de les noves gene-
racions, oberta a les preocupacions i
moviments del barri on en desplega el
seu dinamisme, animada per dos reli-
giosos franciscans, els pares Lluís Bo-
rràs i Jaume Ventura.

I contra aquests religiosos han diri-
git la seva artilleria els sectors integris-
tes que no miren amb bons ulls la
imatge d'Església que venen forjant
des de fa temps a la parròquia del Re-
mei. El procés.ja és prou conegut:
aquests sectors integristes, conserva-
dors—Jugats a l'Opus Dei?—, han fet
arribar el seu «escàndol» a la Cúria de
Vic. I la Cúria de Vic, vacunada potser
d'una reacció involucionista, comença
a donar algunes passes perquè el supe-
rior dels dos franciscans els canvïi de
lloc.

La comunitat del Remei s'esvera.
Dos són els temors que l'afecten:
d'una banda la remoció dels dos mos-
sens, injustificada, si el bisbat deVic la
presenta com una espècie de sanció,
causarà un fort impacte en la comuni-
tat i en tot el barri del Remei; i de l'altra
banda, pel que sembla, hi ha un intent
de frenar les línies pastorals que tenen
el signe de les orientacions aplicades al
Remei. Per tot plegat, van a conversar
amb el bisbe de Vic, i, després, fan
públic un comunicat, ple d'inspiració i
d'interrogants cristians, que conclou
així: «El qui té més poder, que respecti
el qui en té menys; no fos cas que es-
clari la part de veritat que pot tenir».

Després, han estat 1.300 estudiants
de Vic els qui han escrit al bisbe, doc-
tor Masnou, dient-li l'admiració i el
respecte que tenen vers la seva per-
sona, i alhora li confessenla tasca
evangelitzadora que els dos mossens
sancionats o a punt de sancionar han
portat a terme en el món jove.

La comunitat del Remei ha conti-
nuat fent gestions davant del bisbe
Moncadas, de Solsona, responsable de
la pastoral juvenil a tot Catalunya, i
davant del primat de Tarragona, l'ar-
quebisbe Pont i Gol, president de la
Conferència episcopal de Catalunya.
Els dos bisbes s'han demostrat real-
ment amb ganes de resoldre positiva-
ment el problema.

A les gestions estrictament cristia-
nes s'hi ha afegit darrerament l'Asso-
ciació de Veïns «Pla del Remei», de
Vic, amb una carta dirigida al Bisbe,
doctor Masnou, en la qual li recorden
el servei magnífic que els dos religio-
sos esmentats i la comunitat cristiana
del Remei han prestat al barri. I, sor-
tint al pas d'una expressió del Vicari
general de Vic, el veïnat del Remei diu
en la seva carta: «Afirmem que aquest
rebombori, com diu el vostre col·labo-
rador mossèn Vilaró, no l'haurem pro-
vocat tots els qui defensem i confiem
en les persones dels frares, sinó .que
serà responsabilitat única i exclusiva
vostra i de les persones o grup que
hagin informat erròniament i que, a
més, es creuen posseïdors de la gran
veritt».

Així estan les coses, en el moment
de redactar aquesta nota.

«...a Comarquinal, des de la seva
finestra, mira com la boira li esfuma
totes les llunyanies... I la boira, densa,
cau i abriga la ciutat amb tots els seus
sants vius i morts». •

Art

L'Art Brut
MARIA JOSEP COROMINAS

L'art brut és l'art que practiquen Ics
persones que per una raó o per una
altra han tingut la sort d'escapar als
condicionaments culturals i al confor-
misme social, dues de les problemàti-
ques que determinen negativament Ics
obres de la majoria dels artistes.

Aquest tipus d'art és el que surt de
les mans de gent isolada, els inadaptats
o de gent que estan asilats en hospitals
psiquiàtrics, detinguts, o sigui margi-
nats de totes classes. Aquests artistes
han fet les seves obres fora dels siste-
mes tradicionals com poden ser les es-
coles, galeries, museus o Belles Arts.
Les seves obres han sortit del seu
propj fons, molt originals en llur con-
cepció i llurs temàtiques, no tenen cap
lligam amb la tradició ni amb la moda.

Hem de saber diferenciar l'art brut j
de l'art naïf perquè els pintors naifs
estan dins l'òrbita de la «gran pintura».
encara que fracassin en la pràctica del
seu estil. Aquests, adopten els temes.
la tècnica i els mateixos valors: han
somniat amb un ampli públic, com
també amb els premis acadèmics.
Mentre que els autors de l'art brut in-
venten les seves pròpies tècniques
amb uns mitjans i uns materials que a
voltes són inèdits, i fan les obres pera
ells mateixos com si fos una mena de
teatre privat que no espera l'aplaudi-
ment de ningú. Sovint els temes hi son
enigmàtics.

Aquest art té un Museu que recull
les mostres d'allò que hem dit fins aquí
amb una àmplia col·lecció d'obres i
d'artistes que pertanyen "a aquesta
àrea. Més de la meitat de les obres
d'aquesta col·lecció han estat fetes per
malalts psiquiatries considerats com
esquizofrènics.

De tota manera seria una equivoca-
ció parlar d'art psicopatològic, con-
cepte que l'art brut posa en dubte, p":
merament perquè considera que no ni
ha cap característica d'estil que per-
meti de distingir les obres dels artistes
internats de les obres produïdes pen»
gent normalment integrada a la vida
social. Dubuffet diu «ja no hi ha art
dels bojos de la mateixa manera que n°
n'hi ha dels dispèptics o dels qui tenen
malalties de genoll».

Però allò que la gent anomena de-
mència no seria altra cosa que el PrD~
longament i extensió de certs mecanis*
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Esports

fi 'tirio. internat.

mes que existeixen d'una manera la-
eni en l'home normal.
Sigui el que sigui, des del punt de

Wa estètic el concepte de malaltia
mental es completament inadequat.

Tani els internats com els qui no ho
cMan demostren una potència d'in ven-
iò que potser és comuna a tots els

tornes però que la domesticació edu-
cativa i els motlles culturals han ofegat
^ra la majoria.
Es per això que aquests treballs pro-

dueixen un sentiment que al mateix
mps és d'exotisme i d'una singular

amiliaritat, que altrament podríem
nomenar «una inquietant estra-
yesa», per fer servir una expressió
ropia de Freud.
Aquests artistes ens conviden a un

•%e dintre la llunyania interior del
ual no podem tornar indiferents.
Des de 1945, Jean Dubuffet es va

^dicar a buscar treballs independents
;? 'es normes culturals o de les tendèn-
ies de moda. Aviat va ésser secundat

«La companyia de l'Art Brut» que
ia fundat amb personalitats com
dré Breton, Jean Paulhan i Micheí

'apie. Va reunir una col·lecció consi-
a«rable d'uns 5.000 objectes que con-
! ^ a v a e n una casa de París i que el
'*>7 va donar a conèixer amb una ex-
P°sició al Museu d'Arts Decoratives
de la mateixa ciutat.

Aquesta col·lecció, fins i tot essent
Poèticament desconeguda, va susci-
t í Ur>a fascinació creixent sobre el pú-
• iic.

Això va fer que Dubuffet volgués
«°nar-li una situació pública i defini-
da i en conseqüència, Pany 1971 va
ega!ar-la a la ciutat de Lausanne.

jjjuest és l'origen de l'actual Museu
Z^) Art Brut de Lausanne,. que és el
^ important del món en aquesta es-
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Porta, agafa
la porta
ENRIC BANERES-

La fugida massiva de la Federació
Espanyola de Futbol ha començat a
produir-se just en vigílies de l'Euro-
copa que des de fa una setmana s'està
celebrant a Itàlia. Ladislao Kubala fou
el primer en renunciar al possible ho-
nor de ser el seleccionador espanyol en
ocasió del Mundial'82 i ha preferit pu-
jar al carro milionari del senyor
Núnez. Darrera d'ell, ha estat Pablo
Porta qui ha fet pública la seva intenció
de deixar la Federació, cosa que al-
guns desitjaven, altres esperanve,
però que ha sorprès tothom.

Que Kubala fitxi pel Barca és quel-
com que entradins de tota lògica. Onze
anys al Front de la selecció, amb un
mediocre balanç de resultats, crema
qualsevol i Kubala estava cremat
abans que comencés l'Eurocopa.
Anunciar que anava al Barca i
anunçiar-ho abans que s'iniciés la
competició continental, va semblar
poc elegant però Kubala pensà més en
els seus interessos personals que no en
les parleries i les crítiques que li podien
ploure.

Una cosa era anar-se'n de la selecció
abans que comencés la fase final de
l'Europa, sense el risc d'un fracàs que
l'hauria devaluat o d'un èxit que li hau-
ria impedit de renunciar al càrrec, i
molt diferent acomiadar-se després de
la competició amb tots aquests incon-
venients. És lògic que Kubala arrosse-
gui alBarça als qui també han estat col-
laboradors seus, Luisito Suàrez i Chus
Pereda, per tal que José Emilio Santa-
maría tingui les mans lliures com a nou
seleccionador i pugui formar el seu
equip de treball sense veure's condi-
cionat per la presència d'homes de Ku-
bala.

EI cas de Pablo Porta ja és més com-
plicat i és d'esperar que no deixi la
selecció perquè l'hagi fitxat Núnez —
Déu nos en guard!— com a reforç per a
la seva directiva. No, el que passa és
que Porta s'havia ficat en un carreró
sense sortida en els últims temps, i les
crítiques, les peticions de dimissió i els
escàndols l'acorralen per tots cantons.
Esclatà l'afer dels suborns, de les pri-
mes a tercers, dels discutits comptes
de la Federació i Porta no ha pogut
mantenir la cara per més temps. És

cert que davant les peticions de dimis-
sió que li han cursat les associacions
«paral·leles» d'àrbitres, futbolistes i
afeccionats mostrà una certa arrogàn-
cia, però entre els petits i els grans
problemes que assetgen la Federació
se li ha format una muralla molt difícil
de salva. Recordem també la final de
Copa entre el Madrid i el Castilla, pro-
vocada per aquesta negativa de la Fe-
deració que ambdós equips s'enfren-
tessin a les eliminatòries —per salvar
les eliminatòries s'ensorrà la final—,
en aquesta llotja de contractació en
què s'ha convertit la selecció espa-
nyola...

Porta ha tingut si més no una virtut
en assenyalar que se n'anirà tan aviat
com hagi resolt els problemes més
greus que té plantejats la Federació.
Cal exigir-li que compleixi aquest com-
promís almenys pel que fa referència a
la comptabilitat de la Federació Espa-
nyola de Futbol, que té un pressupost
anual superior als mil milions de pesse-
tes. Seria molta casualitat que passés
igual que està passant en el Consell
Superior d'Esports, on ningú no es vol
fer responsable de les irregularitats ad-
ministratives perquè l'equip de Benito
Castejón ha estat rellevat pel de Jesús
Hermida.

Els seus partidaris diuen que Pablo
Porta és una mena d'home providen-
cial per al futbol espanyol i que costarà
molt de trobar-li un substitut. Què hi
farem! A mi això em recorda un dicta-
dor que era plorat pels seus súbdits
abans que entrés en una agonia que
durà setmanes. Igual que va passar
aleshores, molts dels qui ara viuen del
futbol-aviat clamaren allò de «amb
Porta vivíem millor». •

C U L T U R A L
Una cultura

en marxa
per a tot
un poble

Carrer Ample, 35 Barcelona 2
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Assemblea general ordinària de
la Caixa d'Estalvis de Catalunya

El passat 20 de maig se celebrà a la Sala
d'Actes de l'Oficina Central, l'Assem-
blea General ordinària de la Caixa d'Es-
talvis de Catalunya per a l'examen i apro-
vació de la Memòria, Balanç i Compte de
Resultats de l'exercici 1979.

Intervenció del president ció.
El President de la Caixa, Sr. Lluís Figa

i Faura, obrí l'Assemblea donant la ben-
vinguda als nous Consellers Generals de
l'Entitat, Srs. Gallart i Durall, designats
per la Corporació fundadora en substitu-
ció dels fa poc transpassats, Srs. Car-
bona i Sansa.

El Sr. Figa i Faura es referí tot seguit a
la bona evolució de l'Entitat, palesada en
el creixement de totes les magnituds el
qual ha permès l'acompliment amb es-
creix dels objectius fixats per l'Assem-
blea General. Esmentà seguidament les
polítiques sectorials d'inver.sió aplicades
i la incidència que ha tingut per al bon
funcionament de la Caixa el nou sistema
informàtic.

Expressà finalment la satisfacció per
l'actuació del Consell d'Administració.
Comissions, Director General i equip
humà de la Institució, que ha fet possible
assolir els objectius asenyalats.

Informes de la Comissió
Revisora del Balanç i de la

Comissió de Control

Vingué després per part del Sr. Ernest
Carbó i Cortina, la lectura de l'Informe
de la Comissió Revisora del Balanç, ela-
borat per ell mateix i pel Sr. Màrius Pagès
i Martínez, als quals havia elegit l'As-
semblea General per a aquesta tasca.

Posteriorment, el Sr. Josep Enric Re-
bés i Solé, President de la Comissió de
Control, llegí l'Informe preparat per
aquesta Comissió el qual, estatutària-
ment, ha d'elevar-se al Ministeri d'Eco-
nomia, a través del Banc d'Espanya, i a
l'Assemblea General de laCaixa. En l'es-
mentat informe, s'analitza l'activitat del
Consell d'Administració i de la Comissió
d'Obres Socials durant 1979 i es verifica
l'acompliment dels objectius i de les lí-
nies generals d'actuació fixades per l'As-
semblea General.

Informe del Director General
Tot seguit, el Director General de la

Caixa, Dr. Joan Bilbao i Bergés. valora

detalladament l'evolució de les princi-
pals magnituds de la Caixa durant l'exer-
cici. Passà revista a la Memòria, fent es-
pecial esment de les magnituds més sig-
nifcatives, així com del procés degenera-
ció de recursos i llur aplicació a les dife-
rents finalitats inversores de la Institu-

Analitzà l'estructura del balanç i del
compte de resultats i presentà la pro-
posta de distribució dels excedents. Féu
referència a que la bona marxa obser-
vada en totes les magnituds no hauria
estat possible sense comptar amb els mit-
jans adequats: un equip humà preparat i
els mitjans tecnològics que han permès el
desenvolupament organitzatiu i operatiu
de l'Entitat.

Féu especial esment del nivell infor-
màtic assolit per la Caixa, tant en exten-
sió com en intensitat. La posta en marxa
del nou sistema durant aquest exercici ha
permès que en el moment actual totes les
oficines de la Institució estiguin connec-
tades a la xarxa de teleprocés, així com
donar més rapidesa, malgrat la més gran
complexitat, a l'operatòria de l'Entitat.

Es referí també als nous serveis que la
Caixa té previst d'oferir al seus clients en
un futur immediat.

El Dr. Bilbabo destacà, finalment, els
efectes negatius que per a l'estalvi es de-
riven de l'actual crisi econòmica i el fet
que la bona marxa de la Institució s'hagi
donat malgrat l'entorn econòmic desfa-
vorable.

Acords de l'Assemblea

Finalment, l'Assemblea General pren-
gué els següents acords:

—Aprovar la Memòria. Balanç,
Compte de Pèrdues i Beneficis i la pro-
posta de distribució dels excedents co-
rresponents a l'exercici de 1979. així com
la gestió del Consell d'Administració i
del Director General.

—Aprovar la Memòria i ratificar els
acords de l'última Assemblea General
Extraordinària sobre els pressupostos de
l'Obra Social, així com la gestió de la
Comissió d'Obres Socials.

També es procedí a la renovació par-
cial del Consell d'Administració prevista
estatutàriament, i resultaren elegits els
Srs. Joan Comas i Basaganas i Joaquim
Puig i Corcoy. els quals substitueixen els
Srs. Josep M. Cucurella i Bordetas i Car-
les Font i Llopart.

Resum de la Memòria de
1979 de la Caixa d'Estalvis

de Catalunya
GESTIÓ FINANCERA
Els Recursos Propis arriben, després

de la distribució d'excedents, a 8.720 mi-
lions de ptes., havent experimentat un
augment durant l'any de 2.707 milionsde
ptes. (45,02%).

Amb un augment absolut de 21.777 mi-
lions de ptes., els quals suposen un crei-
xement del 22 9c, la suma total de Recur-
sos Aliens administrats per la Caixa era.
el 31 de desembre, de 120.781 milions.

Durant 1979 s'obriren 203.742 nous
comptes de clients, amb la qua! cosa
s'assolia el final de l'exercici el nombre
de 1.360.152 comptes vigents.

La Cartera de Préstecs i Crèdits assoli
59.445 milions de pessetes i les inver-
sions en Valors sumaven 41.212 milions.
El valor comptable de l'Immobilitzat era
de 7.891 milions de pessetes.

Els excedents de l'exercici foren de
1.343 milions de ptes., xifra que suposa
1*1,24 9c del saldo ponderat de recursos
aliens mantinguts durant l'exercici.

Amb les 25 noves oficines obertes du-
rant 1979 a 9 comarques catalanes, la
base operativa de la Caixa comprenia, a
finals de 1979, 244 oficines en funciona-
ment distribuïdes a les comarques.

Obra Social
El 1979 s'han aplicat a les diverses rea-

litzacions de l'Obra Social de la Cana
448 milions de ptes., import que supera
en un 32,79 7c el de l'exercici anterior.

L'Obra Social de la Caixa comprèn, al
final de 1979, les següents realitzacions:
Obra Sanitària

—Centre Sant Jordi de Cirurgia Car-
diovascular.

—Centre de Recuperació Clínica.
Protecció a la Vellesa

—LLar Sant Jordi per a matrimonis
ancians.

—25 Clubs de Jubilats.
Obra Escolar

—4 Escoles Sant Jordi (Igualada. Pi-
neda, Lleida i La Roca).

—Escola de Disminuïts Físics a Barce
lona.

—Beques per a estudis.
Obra Cultural

— 13 Biblioteques i Sales de Lectura.
—16 Centres de Cultura.
— 13 Sales de Cultura.
Per a 1980 està prevista l'aplicació en

obres socials de 680 milions de pessetes.
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Tenim raons de pes.

A Hoechst no fabriquem cotxes,
però col·laborem d'una manera molt
activa amb la indústria automobilística.
Tal com és sabut en reduir el pes del
vehicle s'aconsegueix més potència i
estalvi energètic. Per aquest motiu
fabriquem plàstics, que contribueixen a
solucionar econòmicament el problema
del pes mort dels vehicles i afavoreixen
l'estalvi de carburant Al mateix temps
afegeixen seguretat Molts d'aquests

Hoechst

tipus de plàstics els fabriquem a
Tarragona.

A la Uagosta, Barcelona,
fabriquem reines sintètiques amb les
quals s'elaboren les pintures per a
cotxes. Principalment pintures de base
aquosa per a imprimacions. Són
innòcues, ininflamables i permeten una
manipulació industrial sense cap mena
de perill. També fornim els pigments
d'alta qualitat i les reines que
requereixen els esmalts d'acabat

Ajudem el món de l'automòbil, amb
raons de pes.

Investigació responsable.
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